ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
_____________________________________
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรม
และความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ใน
ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการใน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คู่มือการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการปฏิบัตงิ านของโรงเรียนห้องแซง
วิทยาคม และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สานักงาน ป.ป.ท.)
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมได้ศึกษาและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ประจาปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ (ระยะ ๔ ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้าน
ความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และด้านการสือ่ สารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่า ความประพฤติ
ของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นทีเ่ ชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัตหิ น้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าแสดงเจตจานงในฐานะผูบ้ ริหารโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุน
ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความ
โปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่า
“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย”
/ข้าพเจ้า...

๒

ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานง ต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่
จะตั้งใจปฏิบัตหิ น้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมี สติยั้งคิด รู้ว่าสิง่ ใด
ถูก สิ่งใดผิด สิง่ ใดควรกระทา สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานทีท่ าปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สงู สุด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน และรวมใจทาดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
ในนามผู้บริหารโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
ว่า โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม มีเจตจานงต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทาให้โรงเรียนห้อง
แซงวิทยาคม เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดาเนินการดังนี้
๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีก่ าหนด
๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รูจ้ ักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพือ่ ปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรม และป้องกันการทุจริต
คอร์รปั ชันในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรโรงเรียน
ห้องแซงวิทยาคม ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รปั ชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่กอ่ ให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เกิดความละอายหรือความ
กลัวที่จะกระทาการทุจริตคอร์รปั ชัน
๔. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ตระหนักถึง
ผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
๕. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒ ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสานักส่วนกลางและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๕.๓ ร่วมกันดาเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริต

/๕.๔ ร่วมจัดให้...

๓
๕.๔ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ซึง่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๕ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์
ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วน
ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๖ ร่วมกันจัดทาดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สาหรับหน่วยงานในสังกัดโรงเรียน
ห้องแซงวิทยาคม และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๗ ร่วมกันจัดทาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๘ ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว
๕.๙ ร่วมกันดาเนินการอื่นใดในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอัชราวุธ บุปผาชาติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

The Announcement of the Hongsaengwittayakom School
Titled " Intention on Integrity in the Administration of the Hongsaengwittayakom School

The Office of the Basic Education Commission pays attention to the importance of the
ethical and transparent management in accordance with ( Prime Minister General Prayut Chan0-Cha) dated September 12, 2014 (B.E.2557) regarding the promotion of the national
management with good governance along with the prevention of corruption in the
government sector based on the ethical concerns according to the performance standard of
the Hongsaengwittayakom School as well as the manual of integrity and transparency
assessment(ITA)of the state agencies of the Office of the National Counter Corruption
Commission and the Office of Public Sector Anti-Corruption Commission.
The OSESA 28 realizes and implements the practical plan on the prevention and
suppression of corruption in the 4-year plan(2916-2019) covering the issues on
transparency, readiness for wrongdoing acceptance, and corruption-free performances, the
organizational ethics and morality, ethics and morality of agency and the internal
communications to ensure the behaviors of all officials and personnel under the
Hongsaengwittayakom School. This is going to meet the needs of society and to become
trustful agency for the people in society and to expect that all officials concerned in the
Hongsaengwittayakom School will behave themselves with reputation of their performances
based on their responsibilities compared to the standard performance in order to take into
consideration to improve their further performances.
I, as the administrator of the Hongsaengwittayakom School, intend to promote and
support all officials and personnel under the Hongsaengwittayakom School to perform their
tasks with morality and transparency toward efficiency and effectiveness to be ready to
maintain the state benefits along with justice of the Thai people with quality and equality.
I, once again, confirm that the Hongsaengwittayakom School ,will stick on the
becoming the state agency of transparency ready to be checked up to the vision of the
Hongsaengwittayakom School " The basic education of Thailand with quality and world-class
standard based on Thainess."

I would like to confer my intention to my colleagues on the prevention and
suppression of corruption in the state sector with consciousness and awareness of the
existing responsibilities, to perform my tasks with the utmost knowledge and intellectual that
which one is right or wrong, which one is good to do or which one should be neglected in
order to keep my tasks damage-free and maintain them to be the benefits of the Thai people
and collectively to do good deeds in remembrance of our late beloved king, King Rama IX.
On behalf of all administrators of the Hongsaengwittayakom School, I would like to
announce that we will manage education with integrity based on the principles of transparent
good governance that can be checked and I am ready to be responsible for the creation of
the social creed that the Hongsaengwittayakom School has a strong intention to encounter all
types of corruption and will stick on the making of the Hongsaengwittayakom School become
the sustainable white government agency through the following performances:
1. To perform every stage in accordance with law, regulations and rules completely,
strictly and help promote the personnel concerned to perform under law, regulations and
rules assigned.
2. To cultivate and create awareness, values on the counteraction against corruption
to know how to operate between personal advantages and general benefits, to cultivate
awareness on morality as well as the strong internal checks and balances and efficiency in
order to make the personnel in the Office become aware of the disadvantages of corruption
toward the state agency and the nation in order to create the culture of anti-corruption.
3. To reject the behaviors of corruption and the feeling of being able to stand
corruption itself by using the means of the social sanction to affect those personnel
concerned under the Hongsaengwittayakom School to become embarrassed or make them
even fear to perform corruption.
4. To cultivate awareness for the learners in the educational institutes/schools under
the Hongsaengwittayakom School to be aware of damages caused by corruption and to
encounter corruption.
5. The guidelines of the implementation and cooperative activities.
5.1 To coordinate and provide cooperation in organizing the drive of the national
strategies regarding the prevention and suppression of corruption in Stage 3(201702022).
5.2 To let every agency under the Hongsaengwittayakom School cooperate as the
network in preventing and suppressing corruption in the Hongsaengwittayakom School.
5.3 To cooperate the investigation and doing research, collection of bodies of
knowledge upon the prevention and suppression of corruption.

5.4 To collectively organize knowledge on the national strategies concerning the
prevention and suppression of corruption in Stage 3 (2017-2021) on the guidelines on the
promotion of morality, ethics for the school administrators, teachers and educational
personnel under the Hongsaengwittayakom School who take part in the implementation of
educational management at all levels together with the cooperation to obtain knowledge and
understanding as well.
5.5. To cooperatively operate the alertness and checking on corruption for
educational personnel nationwide e.g. educational administrators, school administrators and
educational personnel concerned as well.
5.6 To cooperatively build indicators on the measurement of morality and
transparency for agencies designated based on the national strategies on the prevention and
suppression of corruption in Stage 3 (2017-2021).
5.7 To cooperatively build educational channels for communications, dissemination
of knowledge and public relations in order to support the implementation as the networks of
cooperation on the prevention and suppression of corruption.
5.8 To cooperate the advice giving, recommendations of guidelines including the
monitoring and evaluation of the cooperative implementation mentioned.
5.9 To participate other types of implementation regarding the prevention and
suppression of all types of corruption at the ultimate ability.
Announced for being taken into consideration accordingly.
Dated April 18, 2018

(Mr. Atcharawut Bupphachat)
Director
The Hongsaengwittayakom School

