
 
ประกาศโรงเรียนปล้องวิทยาคม 

เร่ือง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
------------------------------------------------------------ 

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนงำนด้วยคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส ตำมนโยบำย (นำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เมื่อวันท่ี 12 กันยำยน 2557 ในด้ำน   
กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินท่ีมีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐ ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือกำรปฏิบัติตำมข้อบั งคับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.
2552 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน พ.ศ.2554 เรื่อง นโยบำยเกี่ยวกับควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และตำมคู่มือประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA ) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม  กำรทุจริต
แห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ท.)  

โรงเรียนปล้องวิทยำคมได้ ศึกษำและจัดท ำแผนปฏิบั ติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี 2561-2564 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้ำน ควำมโปร่งใส 
ด้ำนควำมรับผิดด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบั ติ งำนด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน และด้ำนกำรส่ือสำรภำยในหน่วยงำน  และเช่ือมั่นว่ำควำมประพฤติของ 
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม เป็นท่ีเช่ือถือไว้วำงใจของ 
ประชำชน และคำดหมำยว่ำข้ำรำชกำรทุกคน  จะประพฤติตนอย่ำงสมเกียรติในขณะท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีตำม        
ควำมรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติและกำรพิจำรณำปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้
เหมำะสม  

ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจ ำนงในฐำนะผู้บริหำรโรงเรียนปล้องวิทยำคมท่ีพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัดทุกท่ำนปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี  
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล พร้อมท่ีจะรักษำผลประโยชน์ของรัฐและมอบควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน       
อย่ำงเสมอภำค และเท่ำเทียม 

ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำโรงเรียนปล้องวิทยำคมจะยึดมั่นในกำรเป็นส่วนรำชกำรท่ีมีควำมโปร่งใสและ  
พร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับพันธกิจ/เป้ำหมำยของโรงเรียนปล้องวิทยำคมท่ีว่ำ “พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพมี 
ทักษะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ” 



ข้ำพเจ้ำ ขอแสดงเจตจ ำนง ต่อเพื่อนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำท่ีด้ำนกำรบริหำร         
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด้วยส ำนึกและตระหนักในควำมรับผิดชอบท่ีมีอยู่ จะต้ังใจปฏิบัติ
หน้ำท่ี โดยเต็มสติปัญญำควำมสำมำรถด้วยควำมสุจริตเท่ียงตรงและด้วยควำมมีสติยั้ ง คิด  รู้ ว่ ำ ส่ิงใด 
ถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดควรกระท ำส่ิงใดควรงดเว้น  เพื่อให้งำนท่ีท ำปรำศจำกโทษเสียหำย  และบังเกิดประโยชน์ 
สูงสุด โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำรบริหำรงำนและจะยืนหยัดต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ  ท้ังนี้ เพื่อ 
ประโยชน์สูงสุดของประชำชน และรวมใจท ำดีเพื่อพ่อหลวงของเรำ 

ในนำมผู้บริหำรทุกระดับของโรงเรียนปล้องวิทยำคมขอประกำศเจตนำรมณ์ว่ำจะบริหำรงำน 
ด้วยควำมซื่อ สัตย์ สุจริตตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงโปร่งใส  ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่ อสร้ ำง              
ควำมเช่ือมั่นแก่สังคมว่ำ โรงเรียนปล้องวิทยำคมมีเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท ำ
ให้โรงเรียนปล้องวิทยำคมเป็นส่วนรำชกำรสีขำวอย่ำงยั่งยืน โดยจะด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำงครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก ำหนด 

2. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึกในด้ำนคุณธรรมและป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปช่ันใน
หน่วยงำน รวมถึงมีกำรถ่วงดุลภำยในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะท ำให้บุคลำกรในโรงเรียนปล้องวิทยำคม 
ตระหนักถึงผลร้ำย ภัยของกำรทุจริตคอร์รัปช่ันต่อส่วนรำชกำรและประเทศชำติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมกำรต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ัน และไม่ทนต่อกำรทุจริตท่ีก่อให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม (Social 
Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลำกรในโรงเรียนปล้องวิทยำคมเกิดควำมละอำยหรือควำมกลัวท่ีจะท ำกำรทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

4. ปลูกฝังจิตส ำนึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนปล้องวิทยำคมถึงผลร้ำย  และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  5. แนวทำงกำรด ำเนินกำรและกิจกรรมควำมร่วมมือ 

  5.1 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนิน งำนขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

  5.2 ทุกหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดประสำนควำมร่วมมือเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับส ำนักส่วนกลำงและส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

  5.3 ร่วมกันด ำเนินกำรศึกษำวิจัย รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
   5.4 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพำะแนวทำงกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำรในส่วนกลำง  
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนปล้องวิทยำคมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกระดับ เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ 
ให้เยำวชนผู้ปกครอง และประชำชนท่ัวไปเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต  และมีส่วนร่วม 
เป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 



  5.5 ร่วมจัดให้ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตแก่ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นท่ีท่ัวประเทศอำทิ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำท่ี เกี่ ย วข้ องกับกำร จัดกำรศึกษำทุกระดับ เพื่ อสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยำวชน  ผู้ปกครอง และประชำชนท่ัวไปเข้ำมำมีส่วนร่วมใน 
กำรจัดกิ จกรรม ต่อ ต้ำนกำรทุ จริตและมี ส่วน ร่วม เป็ น เครือข่ ำยป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต 
   5.6 ร่วมกัน จัดท ำดัชนี วัด คุณธรรมและควำมโปร่งใส  ส ำหรับหน่ วยงำน ใน โรงเรียน 
บ้ำและด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว้ ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 5.7 ร่วมกันจัดท ำช่องทำงกำรส่ือสำร เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
ในฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

  5.8 ร่วมให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ควำม
ร่วมมือดังกล่ำว 

  5.9 รวมกันด ำเนินกำรอื่น ใดในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ 

 
จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

 
ประกำศ ณ วันท่ี 13 พฤษภำคม พ.ศ.2563 

 
 

(นำยไกร  ธรรมำกำศ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปล้องวิทยำคม 


