ประกาศโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
-----------------------------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้ความสาคัญกับการบริหารงาน
งานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติตาม
ข้ อ บั ง คั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานว่า ด้ ว ยจรรยาข้ า ราชการส 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 ต แห่ ง ชาติ (ส านั ก งาน ป.ป.ช.) และส านั ก งานคณะกรรมการการป้อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
โรงเรี ย นบ้ า นค าหั ว ช้ า งโนนตุ่ น ป่ า มะนาว ได้ ศึ ก ษาและจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2563 -2564 (ระยะ 2 ปี) ซึ่ง
ครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่า
ความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ที่พร้อมจะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่
ประชาชน อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการ
ที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ที่ว่า
“โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว บริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียง
คู่กับชุมชน บุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานง ต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทาสิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทาปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน และรวมใจทาดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ขอประกาศเจตนารมณ์
ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีเจตจานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทาให้โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะ
ดาเนินการดังนี้
1. ปฏิบั ติงานทุกขั้น ตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้ว น เคร่งครั ด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ ส่ ว นตนกับ ประโยชน์ ส่ ว นรวมให้ ได้ เพื่อปลู กฝั งจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้อ งกั นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรในโรงเรียน
บ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เกิดความละอาย
หรือความกลัวที่จะทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ตระหนักถึงผลร้าย
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2563-2564)
5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสานักส่วนกลางและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ร่วมกันดาเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2563-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารในส่วนกลาง
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร่ ว มจั ดให้ ความรู้เ กี่ยวกับ การเฝ้ าระวั งและการตรวจสอบเพื่ อต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต แก่
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศอาทิ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.6 ร่วมกันจัดทาดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สาหรับหน่วยงานในโรงเรียนบ้านคาหัว
ช้างโนนตุ่นป่ามะนาว และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2563-2564)
5.7 ร่ ว มกั น จั ด ท าช่ อ งทางการสื่ อ สาร เผยแพร่ และประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.8 ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว

5.9 รวมกัน ดาเนิ น การอื่น ใดในด้ านการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจริ ต ทุกรูปแบบ
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

( นางธราภรณ์ จิตรสม )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

