
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านธารนพเก้า 
เรื่อง  แสดงเจตจ ำนงสุจริตกำรบริหำรโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ 

มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส 
 

ข้ำพเจ้ำนำงสำวกำญจนำ  สุภำศำสตร์  ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ ขอประกำศ
เจตนำรมณ์ว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตตำมหลักธรรมำธิบำลอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อม
รับผิดชอบเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำ โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ มีเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบและจะยืดมั่นท ำให้โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ ำ เป็นองค์กรธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใสโดย
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 

 2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
หน่วยงาน รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านธารนพเก้า 
และประเทศชาติ เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ต่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านธารนพเก้าเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระท า
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

 4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อพลวัติ
ของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดง
ความรับผิด  หากการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านธารนพเก้าส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม
โดยรวม 

 6. แนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                   ประกำศ ณ วันที่ ๑  ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
                                     
                   
 

(นำงสำวกำญจนำ  สุภำศำสตร์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Announcement of the Banthannoppakao School 
The wii on a good conduct in administration of Banthannoppakao School 

Become a good governance and transparency organization 

 Miss Kanchana  Supasart, director of Banthannoppakao School announced that. To 
manage with honesty in accordance with good government, transparency and accountability. 
To build confidence in the society. Banthannoppakao School has  anti-corruption intentions. 
All forms of education will be maintained by Banthannoppakao School as a good corporate 
governance and transparency as follows. 

1. Duties and task are to be carried out according to the laws, rules and regulations 
in a full and strict manner. The personnel concerned are encouraged to the laws, 
rules regulations as stipulated here in. 

2. Conscience is to be inculcated and awareness is created concerning the effort and 
will to oppose and prevent corruption. The personnel concerned are made to realize how 
to distinguish personal and public interests. Consciousness and virtues are to be developed 
in the personnel concerned. The personal of Banthannoppakao School  are to be aware of 
the adverse effects 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 or corruption widely 
practiced, it is optimistically expected thar the personnel of the Banthannoppakao School 
will develop a sense of shame and dread. As a result, they will not be engaged in 
corruption. 
 4. Commit to work whit fairness, honesty, speed and efficiency. The dynamics of 
corruption and compliance with standard in the workplace. 
 5. Management is based on good governance. And together create a moral culture to 
occur in the organization. And budget management with transparency. Cost-effectiveness. 
The benefits to the government. And the liability. If the performance of Banthannoppakao 
School affected and occurred. Total damage to society. 
 6. The implementation guidelines are in accordance whit the details attached to this 
announcement. 
 
  Announced on 1 October 2019 
 
 
 
      (Miss.Kanchana  Supasart) 
                          Director Of Banthannoppakao School 


