
 

 

                       ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน 
เรื่อง   เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านสบกอน 

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

 โร งเรี ยน บ้ าน สบ กอน ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ก ารบ ริห ารงาน ภ าย ใต้ ก รอบ การบ ริห ารจั ด                       
การบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑6 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ               
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 - 2546) และนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑6 กันยายน ๒๕๕๗ ในด้านการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
ในภาครัฐ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติส านักงาน ป.ป.ช) และส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท) 
 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงสุจริตในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบกอน ที่พร้อมจะส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรม
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 ในนามผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบกอนขอประกาศเจตนารมณ์ ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า 
โรงเรียนบ้านสบกอน มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และจะท าให้โรงเรียนบ้านสบกอน 
เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม และความโปร่งในการปฏิบัติราชการ โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานทุกขัน้ตอนตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจน 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

๒ ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรม และการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงานทุกระดับ รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้คณะครู และ
บุคลากรตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๓. ไมย่อมรับพฤติกรรมการทุจรติคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบที่ก่อให้เกิดการ 
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลกรในสังกัด เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ
กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 



4. ส่งเสริมการด าเนินการให้ เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน                     
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม อันเป็นแบบอย่าง                
ที่ดีขององค์กร กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขัน้สูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

๖. แนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ 
6.1 ประสานและให้ความรว่มมือหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
6.2 ประสานความร่วมมือเข้ารว่มเป็นเครือขา่ยป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระหว่าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
6.3 ให้ความรู้เกีย่วกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปรานปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 แนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต  มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบเพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

6.4 ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร ่และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการ 
ด าเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

๖.๕ ร่วมด าเนินการอ่ืนใด ในดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบกับ 
หน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 

 จึงเรียนให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

 

                                
 

(นายธวัชชัย  ยวงค า) 
                       ผ ู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านสบกอน 
 
 
 
 



 

 

The Decree of Bansobkorn School 

The Good Intent of the Administration of Bansobkorn School 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bansobkorn School is currently focused on the management of ethical practices 

under the Good Governance Framework according to the ordinance, “On the Rules and the 
Method of Good Governance of the Country” (2003) the Twelfth National Economic and 
Social Development Plan (2017-2021), the National Anti-Corruption Strategy – Phase 3 (2017 

– 2021), and government policy ( General Prayut Chan-ocha )gave the Statement of Policy to  
the National Legislative Assembly on September 12, 2014, in order to encourage the 
Government Administration to adhere to good governance practices and to investigate 
corruption and misbehavior in the government. The Civil Service Code of Ethics (2009), 
sector Code of Ethics for Civil Servants (2009), and the Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) of the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC) and of the 
Office of Public Sector Anti -Corruption Commission (PACC). 

As the The director of Bansobkorn School , I would like to formally announce my 
legal requirement to ensure that all governors and staff perform their work with morality, 
integrity, efficiency, and effectiveness. We are ready to protect the interests  of the 
government and ensure fairness, equality, and justice for our stakeholders. 

On behalf of Bansobkorn School , we would like to announce our intention to 
operate with honesty, transparency, and accountability in our governance; to build 
confidence in Nan that the Nan Primary Educational Service Area Office 2, we will fight 
corruption in all forms. We intend to do so with the following guidelines: 

1. Perform all procedures in accordance with all applicable laws and regulations, as 
well as encourage personnel to comply with these laws and regulations. 

2. Raise awareness of corruption. Educate Nan about the benefits of stopping 
corruption. Cultivate moral awareness about corruption, and fight corruption at 
all levels of governance effectively, and with all personnel involved. 



3. We will not accept corrupt behavior and will not tolerate any form of corruption. 
4. We will promote transparency at all levels of governance, and when appropriate 

in the private sector. Disclose information about all activities. 
5. Create a culture of good governance. Investigate and prosecute cases of fraud 

and corruption. 
6. Operational Guidelines and Collaborative Activities. 

6.1 Coordinate and collaborate with various agencies in the implementation of 
National Anti-Corruption Strategy Phase 6.2 Join the Anti-Corruption network 
between the Office of the Nan Primary Educational Service Area Office 2. 
6.3 Provide knowledge about national strategies to combat corruption, 
specifically National Anti-Corruption Strategy Phase 3. Build awareness and 
promote participation in educating our students, their parents, and the general 
public about participating in anti-corruption activities. 
6.4 Promote healthy public relations and communicate the implementation of 
the AntiCorruption Cooperation Network. 
6.5 Take any other action necessary, with any agency necessary. 
 
Announced on May  17th, 2022. 
 

                                                   

      Mr. Thawatchai yuangkham 

                   Director of  Bansobkorn School 

 

 

 


