
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและสร้างคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
............................................................... 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายของประเทศที่
ระบุไว้ในแผนยุทศาสตร์ขาติระยะ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 และแผน
ยุทธศาสตร์ว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงานด้วย คุณธรรมและความโปร่งใส และสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการ
หนึ่งการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และ
ความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 
2560 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2559-2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงาน ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 2561-2564 โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และให้น าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าขอแสดง
เจตจ านงในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมต่อข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนว่า  
จะมุ่งมั่นบริหารงาน ให้ส าเร็จด้วยความซื่อสัตย์บริหารจัดการสุจริตตามพันธกิจของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
อย่างมีธรรมาภิบาล และบริหารจัดการให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและประมวลจริยธรรมให้บริการด้วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์
สุจริต รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อ พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นมีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเป็นองค์กรที่ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น ทั้งนี้
ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินกิจกรรม
ตาม ภารกิจของโรงเรียน พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต จะรักษา



ผลประโยชน์ของส่วนรวมและจะยืนหยัดในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยไม่ทบต่อการทุจริตขอให้
ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เรื่อง 
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและสร้างคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการด าเนินงานของ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมอย่างเคร่งครัด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 

 (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Announcement of Sobprabpittayakom School 
On the intention of honesty in management and to create virtue according to 

the principles of corporate governance 
Sobprabpittayakom School 

............................................................... 
Prevention and suppression of corruption and misconduct in the public sectoris one 

of the national policies outlined in the 20 -year Strategy Plan, the 12 th National Economic 
and Social Development Plan and the Strategic Plan that With the Prevention and 
Suppression of Corruption Phase 3 (2017-2021) for government agencies to manage as well 
Morality and transparency And to support the raising of the national corruption perception 
index to a higher level, Prime Minister General Prayut Chan-o-cha has set up a government 
policy that has been announced to the National Legislative Assembly. On Friday, September 
12 , 2014 , in a policy to promote the administration of governance with good governance 
and the prevention of corruption and misconduct in the public sector. Cultivating values, 
morality, ethics and conscience in maintaining the dignity of civil servants. And honesty, 
together with effective government management to prevent And strictly suppress corruption 
and misconduct of government officials at all levels, including the Cabinet Resolutions on 
January 5, 2017, approving government agencies All departments cooperate and participate 
in the moral and transparency assessment in conducting Operations of government agencies 
in the fiscal year 2016-2017 and the Cabinet Resolutions on 23 January 2018 agree to all 
agencies All government sectors cooperated and participated in the assessment of morality 
and transparency in the performance of government agencies in the fiscal year 2018-2011. 
By having the head of government to pay more attention to the assessment of morality and 
transparency in the operation of the government agency and to use the assessment results 
to improve themselves on moral and integrity Strictly transparent I hereby express my 
intention as the Director of Sobprabpittayakom School to all government teachers and 
school personnel that Will be committed to management To achieve with honesty, honest 
management according to the mission of Sobprabpittayakom School with good governance 
And manage for everyone to perform their duties by extending the benefits of the public as 
a priority, committing to work in accordance with official regulations and code of ethics, 



serving with fairness, honesty, speed, efficiency, in line with the dynamics of corruption and 
in accordance with the standards of Operate to build trust and have an intention to fight all 
forms of corruption, a clean organization without corruption. All government teachers and 
school personnel work with morality and transparency in carrying out activities in 
accordance with School mission Ready to cooperate with all sectors to prevent and 
suppress corruption Will preserve the interests of the public and will stand up to fight all 
forms of corruption without compounding corruption. All officials, teachers and school 
personnel are requested to abide by the Sobprabpittayakom School Announcement on the 
intention of good faith in the administration and creation of virtue in accordance with the 
principles of good governance in administration and operation of Sobprabpittayakom School. 
Strictly  

Therefore announced for further notice 

Notified on the 15th day of May, 2022. 

 

 
 

 (Santikorn  Wongkaew) 
Director of Sobprabpittayakom School 


