ประกาศโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
................................................................................................
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาชั ย ภูมิ เขต ๓ ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การบริ ห ารงานด้ ว ย
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗ ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจ ริต
และประพฤติมิช อบในภาครั ฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามคู่มือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานั กงาน
ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้ศกึ ษาและจัดทําแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจําปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (ระยะ ๔ ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้านความ
พร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรม
การทํางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและ
บุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่ เชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชน และ
คาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
เพื่อใช้พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุน
ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็น ธรรมแก่ประชาชน อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง มีความมุ่ งมั่นในการบริหารงาน ให้สําเร็ จอย่าง
มีธรรมาภิบาล และยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และร่ วมใจทํา
ดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
ในนามผู้บริหารของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
ว่า โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ มีเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทําให้ โรงเรียน
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดําเนินการดังนี้
๑. ปฏิบั ติงานทุกขั้น ตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้ว น เคร่งครัดตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนด
๒. ปลู ก ฝั ง และสร้ า งความตระหนั ก รู้ ค่ า นิ ย มในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น รู้ จั ก แยกแยะ
ประโยชน์ส่ ว นตนกับ ประโยชน์ ส่ ว นรวมให้ ได้ เพื่อ ปลู กฝังจิตสํ านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่น ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บุคลากรในโรงเรียน
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ เพื่อให้
เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เกิดความละอายหรือความกลัวที่
จะกระทําการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
๕. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
๕.๑ ประสานงานและให้ ค วามร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในการดํ า เนิ น งานขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒ ประสานความร่ ว มมือ เป็ นเครือข่ ายป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริตในสํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จัดทําช่องทางการสื่ อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๓ ร่วมกันดําเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริต
๕.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การเฝ้าระวังและ
การตรวจสอบ เพื่อต่อต้านการทุจริต แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ต่อต้ านการทุจริต และมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๕ ให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ความ
ร่วมมือดังกล่าว
๕.๖ ปลุกจิตสํานึกของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๗ ร่วมกันดําเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ อย่าง
เต็มกําลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไกรสร ชาติชนะ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

