
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคัญกับก ารบริหารงานด้วยคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ตามนโยบาย ( นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ) เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗     
ในด้าน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ    มิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ คู่มือการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และตามคู่มือ การประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการด าเนินง านของหน่วยงานภาครัฐ             
( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของส านักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช. ) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙  ได้ศึกษาและ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง ครอบคลุม ด้านความโปร่ง ใส ด้านความรับผิด ด้านความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้าน
การส่ือสารภายในหน่วยงาน และเช่ือมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคล ากรทุกคนในสังกัดจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของ สังคม เป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจ ของผู้รับบริการ และคาดหมายว่าข้าราชการทุก
คน จะประพฤติตนอย่าง สมเกียรติในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานและการ พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม  

ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา            
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ท่ีพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมท่ีจะรักษาผลประโยชน์
ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 
   ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านง ต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหาร   
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ จะต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเท่ียงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด  รู้ว่าส่ิงใดถูก 



ส่ิงใดผิด  ส่ิงใดควรกระท าส่ิงใดควรงดเว้น  เพื่อให้งานท่ีท าปราศจากโทษเสียหาย  และบังเกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน  และรวมใจท าดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 
 ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อ สัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส  
ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่า  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท าให้โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิ เวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็น ส่วนราชการสีขาวอย่างยั่ งยืน                 
โดยจะด าเนินการดังนี้ 
   ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอย่างครบถ้วน  เคร่งครัด  ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 
     ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้  ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ันในหน่วยงาน  รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะท าให้บุคลากรในโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ตระหนักถึงผลร้าย  ภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
    ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ัน  และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูป
ถัมภ ์เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะท าการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
    ๔. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูป
ถัมภ ์ ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
     ๕. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 

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

๕.๒ ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 

๕.๓ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเป็นเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๕.๔ ร่วมกันจัดท าช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



๕.๕ ร่วมให้ค าปรึกษา  เสนอแนะแนวทาง  รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ความร่วมมือดังกล่าว 

๕.๖ ร่วมกันด าเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ 
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จะยึดมั่นใน
การเป็นส่วนราชการท่ีมีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล          
บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
                 
      ว่าท่ีร้อยตรี 

(พิษณุพล  แตงอ่อน) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา   

            ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 
 

 

 



Announcement of Rattanakosinsompochbowonniwessalaya under the Supreme 

Patriarch Patronage school.  

Regarding the honest intent of administration of Rattanakosinsompochbowonniwessalaya 

under the Supreme Patriarch Patronage school 

The office of the basic education commission place great emphasize to the 

administration with morality and transparency, according to the policy (General Prayuth 

Chan-ocha, the Prime Minister) on September 12th 2014 in the promotion of government 

administration with good governance and prevention and suppression of corruption and 

misconduct in the public sector as prescribed in the civil servant’s code of ethics,2009, 

Handbook for compliance with the regulation of The office of the basic education 

commission on the code of conduct, The office of the basic education commission and in 

the operation of government agencies (Integrity and Transparency Assessment (ITA) of the 

office of the National Anti-Corruption Commission (Office of the NACC) and the office of the 

Anti-Corruption Commission in the Public Sector.  

Rattanakosinsompochbowonniwessalaya under the Supreme Patriarch Patronage 

schools under the Secondary Educational Service Area office 9, has studied and developed 

an action plan for the prevention and suppression of corruption, the office of the basic 

education commission that covers transparency, corruption-free, morality in work  and good 

communication in the organization. And believe that the conduct of all government officials 

and personnel must response to the social needs and can be reliable by the clients. And 

expect that all civil servants to behave on their responsibilities with honour. 

According to my responsibility as the administrator of  Rattanakosinsompochbowon- 

niwessalaya under the Supreme Patriarch Patronage schools I hereby to express my intention 

that I am ready to encourage and support all our government officials and personnel to have 



morality, transparency, efficiency and effectively in working and get the highest benefit of the 

public sector 

On behalf of the administrator at all levels of Rattanakosinsompochbowonniwessalaya 

under the Supreme Patriarch Patronage schools hereby declare the intention that I will  

manage the works with sense and realization on my duty. I attend to act with full of my 

intelligence and competence with uprightness in concentration. With awareness in right or 

wrong, something I should do or not- to make my work done without damage and achieve 

the most advantage base on the principle of good governance with transparency and 

accountability to make confidence in society that Rattanakosinsompochbowonniwessalaya 

under the Supreme Patriarch Patronage schools has the intention of anti-corruption and will 

adhere to make our school as a sustainable white government agency by the following 

actions. 

1. Perform all steps in accordance with the law, rules and regulations as well as to 

encourage  

2. Cultivate and raise awareness of anti-corruption values and recognize the distinction of 

personal interests and common interest in order to cultivate morality and prevent 

corruption in the agency, including a strong and efficient discussion. 

3. Don’t accept corrupt behavior and don’t tolerate corruption that cause social sanction 

that will result to the Rattanakosinsompochbowonniwessalaya under the Supreme 

Patriarch Patronage school’ personnel  has caused shame and fear to corrupt . 

4. Cultivate the awareness of student of Rattanakosinsompochbowonniwessalaya under 

the Supreme Patriarch Patronage school to recognize the harmful effect and to resist 

corruption. 

5. Guideline for operate and cooperate activities 

5.1 Coordinate and cooperate in the implementation of the nation strategy on 

prevention and suppression of corruption phase3 (2017-2021) 



5.2 All personnel in agencies join as a network for prevention and suppression 

corruption- the policy of The office of the basic education commission. 

5.3 Provide knowledge and moral ethics promotion guideline for the administrator and 

educational personnel in affiliation for participate in dissemination of anti-corruption 

campainge and act as a network for prevention and suppression of corruption. 

5.4 collaborate to create communication channels, disseminate to publicize for 

supporting operations as a network of cooperation on the prevention and suppression 

of corruption. 

  

5.5 Join in giving advice  suggesting direction including monitoring and evaluating the 

performance of such cooperation. 

5.6 Joining in any other action in prevention and suppression of all forms of    

corruption with full capacity.  

I would like to confirm that Rattanakosinsompochbowonniwessalaya under the 

Supreme Patriarch Patronage school will adhere to being a transparency government 

agency the and able to be examined according to the school vision say “Be the leader 

of wisdom and learning trough the international standards base on Thai identity. 

Announced on May 16th 2020 

 

Acting Sub Lt.  

                    (Phitsanupon Teangon) 

Director of Rattanakosinsompochbowonniwessalaya  

   under the Supreme Patriarch Patronage school. 

 

 

 



 


