ประกาศโรงเรียนวัดภูเขาทอง
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดภูเขาทอง
-----------------------------------------------------------สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
บริหารงานงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือ
การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานว่ า ด้ ว ยจรรยาข้ า ราชการสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554
เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
โรงเรียนวัดภูเขาทอง ได้ศึกษาตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามทุจริต ตามดัชนี 5 ดัชนี
ได้ แ ก่ ด้ า นความโปร่ ง ใส ด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด ด้า นความปลอดจากการทุ จริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า น
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และ
เชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนวัดภูเขาทอง ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุน
ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนวัดภูเขาทอง จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใส
และพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดภูเขาทอง ที่ว่า“โรงเรียนวัดภูเขาทอง จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ บนพื้นฐานความ
เป็นไทย”
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทํา สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน และรวมใจทําดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
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ในนามผู้อํานวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับของโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ขอประกาศเจตนารมณ์ ว่ า จะบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล อย่ า งโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนวัดภูเขาทอง มีเจตจํานงต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทําให้โรงเรียนวัดภูเขาทอง เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะ
ดําเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่ งครั ด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ ส่ วนตนกับ ประโยชน์ส่ว นรวมให้ได้ เพื่อ ปลู กฝั งจิตสํ านึกในด้า นคุณ ธรรมและป้อ งกัน การทุจ ริ ต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บุคลากรในโรงเรียน
วัดภู เขาทอง ตระหนักถึ ง ผลร้ าย ภั ยของการทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่ นต่อส่ วนราชการและประเทศชาติเพื่อ ให้เกิด
วัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนวัดภูเขาทอง เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะทํา
การทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนวัดภูเขาทอง ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
5.2 ทุกกลุ่มงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริตในโรงเรี ย นวั ดภู เขาทอง กับ สํ า นักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้น ฐานและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
5.3 ร่วมกันดําเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่ งเสริม ด้านคุ ณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริ หารใน
ส่วนกลาง ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดภูเขาทอง ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร่วมจั ดให้ ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่ อต้ านการทุจ ริตแก่
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อาทิ รองผู้อํานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.6 ร่วมกันจัดทํามาตรการ/แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามดัชนี ตัวชี้วัดและตัวชี้วัด
ย่อยของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สําหรับหน่วยงานในโรงเรียนวัดภูเขาทอง และดําเนินการตาม
แนวทางที่กําหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564)
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5.7 ร่ว มกั นจั ดทํ าช่ อ งทางการสื่อ สาร เผยแพร่ และประชาสั ม พั นธ์ เพื่อ สนั บสนุน การ
ดําเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.8 ร่วมให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว
5.9 รวมกันดําเนินการอื่ นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ
อย่างเต็มกําลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์)
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

