ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
เรื่อง ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
..........................................................................................
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ให้ความสาคัญกับการบริหารงานงานด้วยคุณธรรม และความโปร่งใส ตาม
นโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ สานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้นพื้ นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2552
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศสานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 เรื่องนโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
โรงเรียนภูเ วียงวิท ยาคม ได้ศึก ษาและจัดท าแผนปฏิบัติก ารป้องกั นและปราบปราม การทุ จ ริต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2563 - 2565 (ระยะ 3 ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้าน
ความโปร่งใส ด้านความรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม ใน
องค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่ นว่าความ
ประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสัง คม เป็นที่เชือ่ ถือ
ไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรม ของ
ตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่พร้อม จะส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการ ดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อ มที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรม แก่ประชาชน
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มี ความโปร่งใสและ
พร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่ว่า “สืบสานศาสตร์พระราชา น้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เก่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มี ความคิดสร้างสรรค์ เก่งภาษา ดนตรี กีฬา
มีจิตอาสา รักประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ” ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานง ต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสานึกและ
ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริต

เที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทาสิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทา
ปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยืนหยัด
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ สูงสุดของประชาชน และรวมใจทาดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อ สร้างความเชื่อมั่น
แก่สังคมว่า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม มีเจตจานงต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุ กรูปแบบและจะยึดมั่นทาให้
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นส่วนราชการสีขาว อย่างยั่งยืน โดยจะดาเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
2. ปลูก ฝัง และสร้างความตระหนัก รู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุ จ ริตคอร์รัป ชั่น รู้จัก แยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝัง จิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกั นการทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรในโรงเรียน
ภูเวียงวิทยาคม ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและ ประเทศชาติเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ ย อมรั บ พฤติ ก รรมทุ จ ริ ตคอร์ รัป ชั่ น และไม่ ท นต่ อการทุ จ ริ ต ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เกิดความละอาย หรือความ
กลัวที่จะทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
5. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสานักส่วนกลางและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ร่วมกันดาเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ ความรู้เ กี่ ยวกั บ ยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั น และปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร
ใน ส่วนกลาง ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก
มิตรภาพที่ ๑๑๕ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ ยวกับ การเฝ้ าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจ ริตแก่
บุค ลากรทางการศึก ษาในพื้ น ที่ ทั่ วประเทศอาทิ ผู้ อานวยการส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.6 ร่วมกันจัดทาดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สาหรับหน่วยงานในโรงเรียนภูเวียง
วิทยาคม และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
5.7 ร่วมกั นจัด ท าช่อ งทางการสื่ อสาร เผยแพร่ และประชาสัม พันธ์ เพื่อสนั บ สนุนการ
ดาเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.8 ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว
5.9 รวมกั นดาเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต ทุ กรูปแบบ
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายคมสันต์ ชุมอภัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

