ประกาศโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี)
.......................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วย คุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คู่มือการปฏิบัติตาม ข้อบังคับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22
มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่องนโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ได้ศึกษาและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2561-2564 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรด้านคุณธรรมการ
ทางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคน
ในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุก
คน จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติ
และการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็ม
สติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรกระทาสิ่งใดควรงดเว้น
เพื่อให้งานที่ทาปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยืน
หยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทาดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
ในนามผู้บริหารของโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ว่า
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) มีเจตจานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทาให้โรงเรียน
บ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดาเนินการ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน ส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมี
การถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ตระหนักถึง
ผลร้ า ยและภั ย ของการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ต่อ ส่ ว นราชการและประเทศชาติเ พื่ อให้ เ กิด วัฒ นธรรม การ ต่ อต้ านทุจ ริ ต
คอร์รัปชั่น
3. ไม่ย อมรั บ พฤติกรรมทุจ ริ ตคอร์ รั ป ชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้ เกิดการลงโทษทางสั งคม (Social
Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะทา
การทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนทราบถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
5.1 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ บุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์
ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.2 ร่วมกันดาเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.3 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารในส่วนกลาง ผู้บริหารสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึก ษาขั้น พื้น ฐานทุ กระดั บ เพื่ อสร้ า งความรู้ ความเข้า ใจและการมีส่ ว นร่ว มในการเผยแพร่ รณรงค์ใ ห้ เ ยาวชน
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
5.4 ร่วมกันจัดทาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในฐานะ
เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานความร่วมมือ
ดังกล่าว
5.6 ร่ ว มกั น ด าเนิ น การอื่ น ใดในด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบอย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
(นายมานะ อยู่ทรัพย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี)

Announcement of Banpakotako (prachasamukkee) School
Subject : The good intentions in the administration of Banpakotako (prachasamukkee) School
……………………………………
Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 3 emphasizes the administration with
faith, virtual and transparency under the policy of Prime Minister General Prayuth Chanocha which
was given on September 12th, 2014.
Banpakotako (prachasamukkee) School has the preventing and suppressing plan for corruption
under Office of the Basic Education Commission during 2018 - 2021. The plan covers the transparency,
the liability, the honesty in working, the virtual culture, the virtual in companies, the communication
and the confidence in the behavior of all of the government officials. The all officials must serve the
social needs. They must be trusted and believed by the people. They must have good behavior. I am
the director of Banpakotako (prachasamukkee) School. I declare that
I am ready to support the teachers in our school to work with virtual and transparency. And
we are ready to protect the government's benefits. We offer the fair and equality to the people.
I declare among all officials that I will administrate the organization with faith. I will be against
corruption with my power and ability for the people's benefits. And I will work for our King.
My colleges and I promise that we administrate this organization with faith, equality and
transparency. And we promise we will be against corruption. We will make our school to be clean
without corruption such as :
1. To follow all the rules and policies strictly.
2. To be aware of corruptions. Avoid any behaviors related to corruption and ensure all
personnel in this school acknowledge to disadvantages of corruption that results in damage to minor
scale up to major scale.
3. To refuse the corruption behavior.
4. To teach the students to learn about the disadvantages of corruption.
5. To participate in being against and suppressing corruption.
5.1 To join with Office of the basic Education Commission and Chaiyaphum Primary
Educational Service Area Office 3 to be against and suppress corruption.
5.2 To study and do the research in corruption.
5.3 To give knowledge about the national strategy : Preventing and Suppressing Corruption;
period 3 (2017 - 2021) to all people , especially encouraging the director and staffs of Chaiyaphum

Primary Educational Service Area Office 3 and all teachers in Banpakotako (prachasamukkee) School to
have virtual and ethics.
5.4 To make the ways of communication for supporting the network of corruption
prevention.
5.5 To advise and suggest the ways of evaluation in co – operation.
5.6 To participate other ways of preventing and suppressing corruption.
Therefore announced in general
Announced on July 17 th , 2020

(Mr. Mana Yoosup)
Director of Banpakotako (prachasamukkee) School

