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ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก 
เร่ือง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านบางจาก 

 

********************************* 
 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นอย่างมาก และมักได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน โรงเรียนบ้าน
บางจาก จึงให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารงานด้วยความ
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านท่ี ๑๑ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑ และรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดังนั้น ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางจาก ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า       
จะบริหารงานด้วยความซื่สัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนบ้านบางจาก มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นให้
โรงเรียนบ้านบางจาก ปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ันย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อคับท่ีก าหนด  

๒. ปลูกฝ่ังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปช่ัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝ่ังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันในหน่วยงาน 
รวมถึงการตรวจสอบภายในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านบางจาก ตระหนักถึง
ผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน  

๓. ไม่ยอรับพฤติกรรมการทุจิตคอร์รัปช่ัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านบางจาก เกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

๔. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านบางจาก ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

๕. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 

 

 



 ๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

 ๕.๒ ทุกหน่วยงานและบุคลากรในโรงเรียนประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในโรงเรียน  

 ๕.๓ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียนในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และ
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๕.๔ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร  
ในโรงเรียน 

 ๕.๕ ร่วมกันจัดท าดัชนีช้ีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับโรงเรียนและด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

 ๕.๖ ร่วมกันจัดท าช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๕.๗ ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ความร่วมือดังกล่าว 

 ๕.๘ ร่วมกันด าเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ 
 

จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

              ลงช่ือ 
                    (นายตรี ศตสังวัตสร์) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 

 



 

 

Announcement of Banbangchak School 
The will on a good conduct in the administration of Banbangchak School 

 

********************************* 
 

The Constitution of the Royal Kingdom of Thailand 2560 B.E (2017) prioritizes prevention 
and suppression of corruption and wrongful conduct. To comply with the Constitution, the 
Banbangchak School has also prioritized the prevention and suppression of corruption and 
wrongful conduct. According to the national strategy plan on corruption prevention and 
suppression, phase one (2560 – 2564 , 2017 - 2021), the Prime Minister’s Office’s national 
reform announcement (on corruption prevention and suppression). Made on 6th April, 2561 
(2018) and other relevant laws, it is deemed highly important and obligatory that the 
administration must be transparent, ethical and virtuous. 
 As the administrator of Banbangchak School, I declare my will in the following 
statements. I shall administer the affairs in good faith and rightful conduct and in transparent, 
accountable and responsible way. Banbangchak School is strongly determined to oppose all 
types of corruption and will strictly adhere to the rules and regulations to make the school free 
from corruption. 
 To keep the school free from corruption, the following will be undertaken. 
    1. Duties and task are to be carried out according to laws, rules and regulations in full 
and strict manner. The personnel concerned are encouraged to follow the laws, rules and 
regulations as stipulated herein. 
   2. Conscience is to be inculcated and awareness is created concerning the effort and the 
will to oppose and prevent corruption. The personnel concerned are made to realize how to 
distinguish personal and public interest. Consciousness and virtues are to be developed in the 
personnel concerned. They are encouraged to develop consciousness in virtues and make the 
best effort to prevent corruption. The school administrators and teachers of Banbangchak 
School are to be aware of the adverse effects of corruption on their organization in particular 
and the country as a whole. 

 

 



   3. Corruption-oriented behavior and corruption are totally unacceptable and not socially 
tolerated. With the sense of unacceptability and intolerance of corruption widely practiced, it is 
optimistically expected that the school administrators and teachers of the school will develop a 
sense of shame and dread. As a result, they will not be engaged in corruption. 
   4. Students under the jurisdiction of Banbangchak School are to develop a sense of 
shame and awareness of the adverse effects of corruption. 

5. Guidelines and Cooperative Activities 
   5.1 coordinate and cooperate in implementing the national strategy on corruption 
prevention and suppression in phase 3 (2017 - 2021). 
   5.2 All school administrators, teachers and personnel concerned coordinate as the 
network in order to prevent and suppress the corruption at school. 
    5.3 Provide knowledge on the national strategy on corruption prevention and 
suppression, phase 3, especially the guidelines to enhance virtues and ethics for the personnel 
of the school administrators, teachers and student. In addition, students’ parents and the public 
are to participate I the anti-corruption activities and corruption prevention and suppression 
network. 
    5.4 Participate in providing knowledge and in preventing corruption of the personnel at 
school. 
   5.5 Cooperate in making an index to measure virtues and transparency for the school 
administrators and teachers of Banbangchak School. and implement the planned guidelines. 
   5.6 Cooperate as the corruption prevention network to create communication channels 
to disseminate knowledge and publicize information. 
   5.7 Provide counseling, recommendations, supervision as well as evaluation on the 
implementation of the plan. 
    5.8 Cooperate and implement any means available to prevent and suppress corruption 
of all types to the full extent of individuals’ potential. 
 

Be informed accordingly. 
1st July 2020 

 
 

(Mr. Tri Satasangwat) 
Director of Banbangchak School 


