ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
……………………………………………………………….
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามนโยบายในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ข้าพเจ้านายธวัช แซ่ฮ่า ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ขอประกาศ
เจตจานงสุจริต และความมุ่งมั่นในการบริหาราชการว่า ข้าพเจ้า จะมุ่งมั่นบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้วยสานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทา สิ่งใดควรงดเว้น และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจรติทุกรูปแบบ โดยใช้มาตรการ 3 ป 1 ค คือ
ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย
ข้าพเจ้าพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
ความโปร่งในในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่
ประชาชน และมีเจตจานงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมของหน่วยงาน ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นๆ ไว้ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
๑. ด้านความโปร่งใส
๒. ด้านความพร้อมรับผิด
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชา
ผู้ทรงธรรม จะดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน
ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธวัช แซ่ฮ่า)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

Secondary education area 5 announcement
Title “Honest purpose Secondary education area 5’s management”
………………………………………………
According to Office of the Basic Education Commission emphasizes the
honest management followed with Good Governance and Office Anti-Corruption
Commission by Civil Service Code of Ethics B.E. 2552 National strategy provide that
Anti-Corruption Commission period 3 (B.E. 2560-2654)
My name is Thawat Seaham , director of Secondary education area 5 . May
I announce the honest purpose and sustainable on my duty that I will have sustainable for
successful my work followed my governance mission department, Anti-Corruption
Commission of our department and realize my responsibility, attend my work on my
mind, ability on work , honest, consciousness, knowing what is right or wrong ,thing that
can be done or not done and combating with corruptions followed on section 3 Por. 1
Kor. is to create conscience , protection ,anti-corruption and networking.
I have already supported the governors and all staffs on my department who
are honest on their responsibility and efficiency and effectiveness to maintain the benefit
of government and fairness with populations and Anti- Corruption and followed honest
policy on management for being standard doing and Agency VALUES Adhere and
practice followed law, rules and regulations including of
1) Transparency
2) Accountability
3) Corruption-free
4) Organizational Culture and Integrity
5) Organizational Work Ethics
I promise to try my best on my responsibility followed our highness and the
King’s Economy and inheriting of royal wish and standing beside honest for sustainable
of Thailand Kingdom.
Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved
Announced on 27 th February B.E. 2562

(Mr.Thawat Seaham)
Director of Secondary education area 5

官方第五领域中等教育部基础教育委员会公告
题目：第五领域中等教育清廉真实目的管理方式
……………………………………
泰国基础教育委员会办公室强调以诚信和透明为重点进行管理，提升政
府管理政策。委员会中的公务员应有道德规范善政反腐和预防。压制 不合
法的行为，根据佛历 2552 年民事诉讼法，国家防腐和治疗腐败委员会第三个
阶段（佛历 2560-2654）。
我是谭塔万，5 区域中等教育的校长，是第五区主任。宣布真诚的 目的
坚守职责，我将在我的工作中跟随政府部门下达的任务，我们部门中的反腐
委员会以及我真正的职责，重视我的工作，诚实的，自觉地、知道什么是对
什么是错，什么事该做什么事不该做并且遵从 3 播 1 呵中的内容 打击腐败。
有道德心，防卫、反腐以及建立人际关系网。
我本人已经支持了行政长官，并且我部门的全部职员，对于他们的 职
责是诚实的，有效率变的维护政府的利益。公平对待人们，反腐以及 正确
的政策进行管理作为标准，遵循法律法规，包括：
1.诚实方面
2.责任方面
3.反腐工作方面
4.组织中的文化及品行方面
5.部门工作中品行端正方面
我承诺，在我的职责范围内做到最好，跟随国王一起勤俭节约， 我
们的泰国持续的发展。
宣誓于 2562 年 2 月 27 日

谭塔万
5 区域中等教育副主任

（公式声明）
中等教育における 5 つの声明
タイトル「誠実な中等教育５地域のマネージメント」
......................................................
基礎教育委員会の事務局に従い、良いガバナンスとオフィス
腐敗防止委員会仏滅２５５２年（腐敗防止委員会第 3 期間（仏滅.
2560-2654））の民間サービス規約における誠実な経営を重視します。
私はタワット・シーハムです。と副次教育５地域担当理事を
しています。私は誠実な運営と私の義務を全うすることを宣言しま
す。私の仕事を成功させるために、ガバナンス部門、腐敗防止部門に
従い、仕事に対する責任、業務能力、誠実、自覚を持ち、何が正しい
か間違っているか、できるかできないかを考え、腐敗と戦います。そ
して、良心、保護、腐敗防止、ネットワーキングを作り出します。
私はすでに、政府と私の部門の誠実で責任感をもつすべての
スタッフや政府の利益と人口との衡平性を維持するためにサポートし
ています。誠実なポリシーにおける基礎的な行いとエージェンシーと
規定のルールに従い、下記のことを行います。
1.誠実
2.責任
3.職場における反汚職
4.文化的、道徳的な組織
5.部門の仕事に対する道徳

私は、私の責任において私の最善を尽くすことを約束しま
す。私たちの責任と王様の経済に続き、王国の希望とタイ王国の発展
のために先頭に立つことを継承しました。
2 月 27 日仏滅 2562 年

声明

（タワット・シーワム氏）
副次教育５地域担当理事

