ประกาศโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
-----------------------------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้ความสาคัญกับการบริหารงาน
งานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติตาม
ข้อบัง คับ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานว่า ด้วยจรรยาข้าราชการส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 เรื่องนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม การทุ จ ริ ตแห่ง ชาติ (ส านัก งาน ป.ป.ช.) และส านัก งานคณะกรรมการการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ได้ศึกษาและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2559-2562 (ระยะ 4 ปี) ซึ่ง ครอบคลุม ด้านความ
โปร่งใส ด้านความรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติง าน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของ
ข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บ ริห ารโรงเรียนวัดโป่ง หม้ อข้าว ที่ พร้อมจะส่ง เสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใส
และพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ที่ว่า“โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ร่วมกับ
ชุมชนจัดการศึก ษา เพื่ อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ห ลักสูตรกาหนด และพัฒ นาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานง ต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติห น้าที่ ด้านการ
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทาสิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทาปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้ง นี้เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน และรวมใจทาดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
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ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
สังคมว่า โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว มีเจตจานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทาให้โรงเรียน
วัดโป่งหม้อข้าวเป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดาเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติง านทุ กขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบัง คับ อย่างครบถ้วน เคร่ง ครัด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกั บ ประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูก ฝัง จิตส านึก ในด้านคุณธรรมและป้องกั นการทุ จ ริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรในโรงเรียน
วัดโป่งหม้อข้าว ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิ ด
วัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ
ทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสานักส่วนกลางและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ร่วมกันดาเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผบู้ ริหารในส่วนกลาง
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์
ให้เยาวชนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เ กี่ ยวกั บ การเฝ้าระวัง และการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุ จ ริตแก่
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศอาทิ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เ ยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.6 ร่วมกันจัดทาดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สาหรับหน่วยงานในโรงเรียน
วัด
โป่งหม้อข้าว และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
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5.7 ร่ว มกั นจัด ท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสั ม พันธ์ เพื่อสนับ สนุนการ
ดาเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.8 ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว
5.9 รวมกั นดาเนินการอื่นใดในด้านการป้องกั นและปราบปรามการทุ จ ริต ทุ ก รูป แบบ
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นาวิเชียร บัวกลอย)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว

