ประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
************************************************************************************
นโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดไว้ในข้อ 10 เรื่อง การส่งเสริม
การบริหารส่วนราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส เป็นกลยุทธ์สำคัญ สำหรับป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่าง
โปร่งใส มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตรวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้ น
ได้ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2552 และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบาย
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา จึงได้ศึกษาและจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต กิจกรรมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สุจริต ประจำปีงบประมาณ
2563 ให้ครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อม ความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้รับบริการและคาดหมายว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติ ในขณะปฏิบัติห น้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตนเองเพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้านายธนพจ แก้ววงษา ขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาที่พร้ อมจะส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและมอบความเป็นธรรมแก่
ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะยึดมั่นในการเป็น สถานศึกษาที่มีความโปร่งใสและ
พร้อมตรวจสอบได้ให้สมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีที่ว่า “ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนชั้นนำ ก้าวล้ำ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน พัฒนานวัตกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สู่สากล”
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง ตอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ทุ ก คนว่ า ข้ า พเจ้ า จะปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ด ้ า นการบริ ห ารในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ
ด้วยจิตสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วย
ความสุจริต เที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิดรู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิดสิ่งใด ควรกระทำสิ่งใดควรงดเว้นเพื่อให้งาน
ที่ทำปราศจากโทษ ที่ส่งผลเสียหายต่อทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการ
บริหารงานและจะ ยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมมี
เจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและยึดมั่นทำให้โรงเรียนหอวังปทุมธานีเป็นสถานศึกษาสีขาว
อย่างยั่งยืนโดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้น ตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัดตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นใน
หน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ตระหนักถึงผลร้ายภัยของการทุจริตคอรัปชั่นต่อสถานศึกษาต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เ กิด
วัฒนธรรมองค์กรการ ต่อต้าน ทุจริตคอรัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรั ปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ
กระทำการทุจริตคอรัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น
5. แนวทางดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ แบ่งเป็น ๘ ประเภทดังต่อไปนี้
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 ถึง 2564)
5.2 บุคลากรในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัด
เดียวกัน
5.3 ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 (พ.ศ. 2560 ถึง 2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรและผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม เป็นเครือข่ายในการปลูกจิตสำนึกและการ
ป้องกันการทุจริต
5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบ เพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ รณรงค์และการมีส่วน
ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต
5.6 ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใน
ฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันการทุจริต
5.7 ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความ
ร่วมมือดังกล่าว
5.8 ร่วมกันดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเต็ม
กำลังความสามารถ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธนพจ แก้ววงษา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

