
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวาริชวิทยา  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวาริชวิทยา 

....................................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความ

โปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  ในด้านการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552  คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2552  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ลงวันที่ 
22 มิถุนายน พ.ศ. 2554  เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)               
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) โรงเรียนวาริชวิทยา   

ได้ศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปี 2561-2564 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรด้าน คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  และด้านการ
สื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ ประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่าง
สมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบของตน เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณา
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสม  

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนวาริชวิทยา จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อม ตรวจสอบ
ได้ให้สมกับพันธกิจ/เป้าหมายของโรงเรียนวาริชวิทยาที่ว่า “พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีทักษะ ในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ”  

ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านงต่อเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็ม
สติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและมีสติยั้งคิด  รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควร  กระท าสิ่งใดควรงดเว้น 
เพ่ือให้งานที่ท าปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืน
หยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  และรวมใจท าดีเพ่ือพ่อหลวงของเรา 



ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนวาริชวิทยา  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนวาริช
วิทยามีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท าให้โรงเรียนวาริชวิทยาเป็นส่วนราชการสีขาว
อย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการ ดังนี้  

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอย่างครบถ้วน  เคร่งครัด  ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด  

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนร่วมให้ได้  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต  คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน  
รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในโรงเรียนวาริชวิทยาตระหนักถึงผลร้าย ภัย
ของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนวาริชวิทยาเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะท าการ ทุจริตคอร์รัปชั่น  

4. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
5. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ  
    5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
    5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน และปราบปราม

การทุจริตในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับส านักส่วนกลางและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    5.3 ร่วมกันด าเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
    5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารในส่วนกลาง ผู้บริหารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวาริชวิทยา  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้ เยาวชนผู้ปกครอง และประชาชน
ทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วม เป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

   5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทางการศึกษา
ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ อาทิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่
เยาวชน  ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต  และมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

   5.6 ร่วมกันจัดท าดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับหน่วยงานในโรงเรียนและด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)   



   5.7 ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในฐานะ
เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

   5.8 ร่วมให้ค าปรึกษา  เสนอแนะแนวทางรวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ความร่วมมือ
ดังกล่าว  

   5.9 รวมกันด าเนินการอ่ืนใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง เต็มก าลัง
ความสามารถ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2562 

 
 

                                                                 (นายเมืองไทย  ผลาจันทร์)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวาริชวิทยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Announcement of Wadtaimuang School 

Subject : The good intentions in the administration of Wadtaimuang School 

…………………………………… 

The Secondary Educational Service Area Office 23 emphasizes the administration with faith, 

virtual and transparency under the policy of Prime Minister General Prayuth Chanocha which was 

given on September 12th, 2014.  

Warichwittaya 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 Warichwittaya 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 confirm that Warichwittaya school has the transparency and is ready to be checked. The 

mission of our school is "improve the officials to be more efficient"  

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.  

The staff of Warichwittaya School and I promise we administrate this organization with faith, 

equality and transparency. And we promise we will be against corruption. We will make our school 

be clean without corruption like this :  

1. To obey all rules.  

2. To aware all kinds of corruption.  

3. To refuse corruption behavior.  

4. To teach the students to learn the disadvantages of corruption.  

5. To participate in being against and suppressing corruption.  



6. To join Office of the basic Education Commission and The Secondary Educational Service 

Area Office 23 emphasizes to be against and suppress corruption.  

7. To study and do the research in corruption.  

8. To give knowledge about the national strategy : Preventing and Suppressing Corruption; 

period 3 (2017 - 2021) to all people , especially encouraging the director and staff of The Secondary 

Educational Service Area Office 23 emphasizes and every teacher in Warichwittaya School to have 

virtual and ethics.  

9. To make the ways of communication for supporting the network of corruption prevention. 

10. To advise and suggest the ways of evaluation in co – operation. 11. To participate other ways of 

preventing and suppressing corruption.  

Therefore announced in general  

Announced on August 1th, 2019  

 

 

(Mr. Muangthai Phalachan)  

                                                          Director of Warichwittaya School 


