ประกาศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
-----------------------------------------------------------สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนงำนด้วย
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมนโยบำย (นำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เมื่อวันที่ 12 กันยำยน
2557 ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิช อบในภำครั ฐ ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือกำรปฏิบัติตำม
ข้อ บั งคั บ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้ น พื้ นฐำนว่ำ ด้ ว ยจรรยำข้ ำรำชกำรส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2552 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ประกำศส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ลงวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.2554 เรื่อง
นโยบำยเกี่ ย วกับ ควำมโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ และตำมคู่ มือประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ศึกษำและจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี 2559-2562 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้ำนควำม
โปร่งใส ด้ำนควำมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติง ำน ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน และด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน และเชื่อมั่นว่ำควำมประพฤติของ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของ
ประชำชน และคำดหมำยว่ำข้ำรำชกำรทุกคน จะประพฤติตนอย่ำงสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำม
รับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติและกำรพิจำรณำปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เหมำะสม
ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจำนงในฐำนะผู้บริหำรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุน
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัดทุกท่ำนปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษำผลประโยชน์ของรัฐและมอบควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน อย่ำง
เสมอภำค และเท่ำเทียม
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จะยึดมั่นในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมโปร่งใส
และพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ .ที่ว่ำ “โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ร่วมกับ
ชุมชนจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้ เรียนมีคุณภำพตำมที่หลั กสูตรกำหนด และพัฒนำบุคลำกรสู่ประชำคมอำเซียน
ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้ำพเจ้ำ ขอแสดงเจตจำนง ต่อเพื่อนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำร
บริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ จะ
ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่โดยเต็มสติปัญญำควำมสำมำรถด้วยควำมสุจริตเที่ยงตรงและด้วยควำมมีสติยั้งคิด รู้ว่ำสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำสิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งำนที่ทำปรำศจำกโทษเสียหำย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำรบริหำรงำนและจะยืนหยัดต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชำชน และรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรำ
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ในนำมผู้บริหำรทุกระดับของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ขอประกำศเจตนำรมณ์ว่ำ จะบริหำรงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตตำมหลักธรรมำภิบำล อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
แก่สั งคมว่ำ โรงเรี ย นทัพทันอนุ ส รณ์ มีเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เป็นส่วนรำชกำรสีขำวอย่ำงยั่งยืน โดยจะดำเนินกำรดังนี้
1. ปฏิบั ติงำนทุกขั้น ตอนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำงครบถ้ว น เคร่งครัด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ ส่ ว นตนกับ ประโยชน์ ส่ ว นรวมให้ ได้ เพื่อปลู ก ฝั งจิตส ำนึกในด้ำนคุ ณธรรมและป้อ งกันกำรทุจริ ต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงำน รวมถึงมีกำรถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะทำให้บุคลำกรในโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์ ตระหนักถึงผลร้ำย ภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อส่วนรำชกำรและประเทศชำติเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อกำรทุจริตที่ก่อให้เกิดกำรลงโทษทำง
สังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลำกรในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เกิดควำมละอำยหรือควำมกลัว ที่จะ
ทำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ตระหนักถึงผลร้ำย และต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทำงกำรดำเนินกำรและกิจกรรมควำมร่วมมือ
5.1 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
5.2 ทุกหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดประสำนควำมร่วมมือเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับสำนักส่วนกลำงและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.3 ร่วมกันดำเนินกำรศึกษำวิจัย รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพำะแนวทำงกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำรใน
ส่วนกลำง ผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกระดับ เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำร
เผยแพร่รณรงค์ให้เยำวชนผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.5 ร่ ว มจั ดให้ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ ำระวังและกำรตรวจสอบเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตแก่
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่ทั่วประเทศอำทิ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยำวชน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.6 ร่ ว มกั น จั ด ท ำดั ช นี วั ด คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส ส ำหรั บ หน่ ว ยงำนในโรงเรี ย น
สรวงสุทธำวิทยำและดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
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5.7 ร่ ว มกัน จั ดท ำช่อ งทำงกำรสื่ อสำร เผยแพร่ และประชำสั ม พั นธ์ เพื่อ สนับ สนุน กำร
ดำเนินงำนในฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.8 ร่วมให้คำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ควำมร่วมมือดังกล่ำว
5.9 รวมกัน ดำเนิ น กำรอื่นใดในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ทุกรูปแบบ
อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ.2563

(นำยอดิศักดิ์ อินทรชื่น)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

