ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
...................................................................................................
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้าน คุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ใน
ด้านการส่ งเสริ มการบริ ห ารราชการแผ่ นดินที่มี ธรรมาภิ บาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามคู่มือการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้ศึกษาและจัดทาแผนการปฏิบัติการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ประจาปี 2559 – 2562 (ระยะเวลา 4 ปี) ซึ่ง
ครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้าน
วัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และด้านการ สื่อสารภายในหน่วยงาน
และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนอง ต่อความต้องการ
ของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตน อย่าง
สมเกี ย รติ ใ นขณะที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบของตนเพื่ อ ใช้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ การปฏิ บั ติ แ ละการ
พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานงในฐานะ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ที่พร้อม
จะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ใน
การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความ เป็น
ธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) จะยึดมั่นในการเป็น ส่วนราชการที่มี
ความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสั ยทัศน์ของ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) “มุ่ง
จัดการศึกษาอย่ างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ว มสร้างสรรค์ผ ลิตผู้ เรียนให้ มีความรู้คู่
คุณธรรม รักและภูมิใจในความเป็นไทยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี มี
ความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงอย่างยั่งยืน”

/ ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานง

–๒–
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารใน
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริต เที่ยงตรง และมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่ งใดถูก สิ่งใดผิด
สิ่งใดควรกระทาสิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทาปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ในการ บริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้ านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และรวมใจทาดีเพื่อ พ่อหลวงของเรา
ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ขอประกาศ เจตนารมณ์ว่า
จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มีเจตจานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทาให้ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดย
ดาเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่ เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรในโรงเรียน
บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริตคอรัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรใน โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) เกิดความ ละอาย
หรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ตระหนักถึงผลร้าย และ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
5. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)
5.2 บุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตใน โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) กับสานักงานส่วนกลาง และสถานศึกษาอื่นๆ
5.3 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เฝ้าระวัง และการตรวจสอบเพือ่ ต่อต้านการทุจริตแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ทุกระดับ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.4 ร่วมกันจัดทาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานใน ฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
/ 5.5 ร่วมให้คาปรึกษา
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5.5 ร่วมให้คาปรึกษาเสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ความ ร่วมมือดังกล่าว
5.6 ร่วมกันดาเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เต็มกาลัง ความสามรถ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
...................................................................................................
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การ
บริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกใน การรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบราชการ นั้น
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใส
ปราศจากการทุจริตเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติและค่า นิยมสาหรับข้าราชการและบุค ลากรของ
องค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อ บังคับอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนิน
ตาม ภารกิจความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางให้กลุ่มงานทุกกลุ่ม ในโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ถือ
ปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
2. ปลูกฝั งค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษา มี ความรู้ความเข้าใจ ยึดหลั ก
คุณธรรม จริยธรรมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. โรงเรีย นบ้ านบึ ง(สัน ติมโนประชาสรรค์) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนทุกชั้นเรียน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีจิตสานึก และปฏิบัติตน
อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รักการทางาน และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต
4. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกาส ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
5. ไม่ให้แสวงผลประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นและไม่ให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเว้นแต่
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
/6. ประชาสัมพันธ์

-26. ประชาสัมพันธ์ให้ป ระชาชนแจ้งข่าวสาร เบาะแสการทุ จริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
7. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

