
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 

เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
------------------------------------------------------------ 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใหความสําคัญกับการบริหารงานงานดวยคุณธรรม

และความโปรงใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ในดานการ

สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล  และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คูมือการปฏิบัติตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552  ประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554  เร่ืองนโยบายเก่ียวกับความโปรงใสและตรวจสอบได  และตามคูมือประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA ) ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปราม  การทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  และสํานักงานคณะกรรมการการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  

  โร ง เรี ย น ส ระก ระ โจ ม โส ภ ณ พิ ท ย า   ได ศึ ก ษ าแ ล ะจั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า รป อ ง กั น 

และปราบปรามการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจําป 2559-2562 (ระยะ 4 ป)  

ซึ่งครอบคลุม ดานความโปรงใส  ดานความรับผิด  ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ดานวัฒนธรรม

คุณธรรมในองคกร  ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการสื่อสารภายในหนวยงาน  และเชื่อมั่นวาความ

ประพฤติของขาราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะตองตอบสนองตอความตองการของสังคม  เปนที่เชื่อถือไววางใจ 

ของประชาชน  และคาดหมายวาขาราชการทุกคน  จะประพฤติตนอยางสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ตามความ

รับผิดชอบของตนเพื่อใชเปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม 

  ข าพ เจาขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู บ ริหารโรงเรียนสระกระโจมโสภณ พิทยา  ที่พรอม 

จะสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการและบุคลากรในสังกัดทุกทานปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม ความโปรงใสในการดําเนินงาน 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมที่จะรักษาผลประโยชนของรัฐและมอบความเปนธรรมแกประชาชน  

อยางเสมอภาค และเทาเทียม 

  ขาพเจาขอยืนยันวาโรงเรียนสระกระโจมโสภณ พิทยา  จะยึดมั่น ในการเปนสวนราชการ 

ที่มี ความโปรงใสและพรอมตรวจสอบได   ให สม กับวิสัยทัศนของโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  ที่ ว า  

“โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  เปนสถานศึกษาไดมาตรฐานและคุณภาพสูสากล” 

  ขาพเจา ขอแสดงเจตจํานง ตอเพ่ือนขาราชการทุกคนวา  ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดานการบริหาร 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ดวยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี

โดยเต็มสติปญญาความสามารถดวยความสุจริตเที่ยงตรงและดวยความมีสติยั้งคิด  รูวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด  สิ่งใดควรกระทํา   
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สิ่งใดควรงดเวน  เพ่ือใหงานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย  และบังเกิดประโยชนสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ในการ

บริหารงานและจะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน  และรวมใจทําดีเพ่ือ 

พอหลวงของเรา 

  ในนามผูบริหารทุกระดับของโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  ขอประกาศเจตนารมณวา                     
จะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล  อยางโปรงใส  ตรวจสอบไดพรอมรับผิดชอบเพ่ือสรางความ
เชื่ อ มั่ น แ ก สั ง ค ม ว า   โร ง เรี ยน ส ระก ระ โจ ม โส ภ ณ พิ ท ย า   มี เจ ต จํ าน งต อ ต า น ก า รทุ จ ริ ต ค อ ร รั ป ชั่ น 
ทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทําใหโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  เปนสวนราชการสีขาวอยางย่ังยืน  โดยจะดําเนินการดังนี ้
  1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับอยางครบถวน  เครงครัด  ตลอดจน
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนด 

  2. ปลูกฝงและสรางความตระหนักรู  คานิยมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  รูจักแยกแยะ
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมใหได  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในดานคุณธรรมและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นใน
หนวยงาน  รวมถึงมีการถวงดุลภายในที่เขมแข็ง  มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะทําใหบุคลากรในโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
ตระหนักถึงผลราย  ภัยของการทุจริตคอรรัปชั่นตอสวนราชการและประเทศชาติเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่น 

  3. ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่น  และไมทนตอการทุจริตที่กอใหเกิดการลงโทษทางสังคม 

(Social Sanction)อันจะสงผลใหบุคลากรในโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะทํา
การทุจริตคอรรัปชั่น 

  4. ปลูกฝงจิตสํานึกใหผูเรียนของโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  ตระหนักถึงผลราย  และตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น 

  5. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความรวมมือ 

      5.1 ประสานงานและใหความรวมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
                            5.2 ทุกหนวยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความรวมมือเขารวมเปนเครือขายปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสํานักสวนกลางและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      5.3 รวมกันดําเนินการศึกษาวิจัย  รวบรวมองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
      5.4 รวมจัดใหความรูเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการสงเสริมดานคุณธรรม  จริยธรรม  แกผูบริหารในสวนกลาง  ผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  ซึ่งมีสวนเก่ียวของกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ  เพ่ือสรางความรู  ความเขาใจและการมีสวนรวมในการเผยแพรรณรงคใหเยาวชนผูปกครอง  
และประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตอตานการทุจริต  และมีสวนรวมเปนเครือขายปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

     5.5 รวมจัดใหความรูเกี่ยวกับการเฝาระวังและการตรวจสอบเพ่ือตอตานการทุจริตแกบุคลากร 
ทางการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศอาทิ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาทุกระดับ  เพ่ือสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในการเผยแพร
รณรงคใหแกเยาวชน  ผูปกครอง  และประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตอตานการทุจริต  และมีสวน
รวมเปนเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต 

     5.6 รวมกันจัดทําดัชนีวัดคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับหนวยงานในโรงเรียนสระกระโจม
โสภณพิทยา  และดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว  ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
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     5.7 รวมกันจัดทําชองทางการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
ในฐานะเครือขายความรวมมือปองกันและปราบปรามการทุจริต 

     5.8 รวมใหคําปรึกษา  เสนอแนะแนวทาง  รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ความรวมมือดังกลาว 

     5.9 รวมกันดําเนินการอื่นใดในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ทุก รูปแบบ 
อยางเต็มกําลังความสามารถ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่  27  กุมภาพันธ พ.ศ.2560 
 

 

     (นายประดิษฐ  พลายโถ) 

                   ผูอํานวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 

 

 

 

 

 


