
 

ประกาศ โรงเรียนวัดขะจาว 
เรื่อง  ประกาศเจตจ านงสุจริต นโยบาย มาตรการและแผนงานด้านความซื่อสัตย์สุจริตของโรงเรียนวัดขะจาว 

*************************** 
 

           ตามท่ี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล   และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ซ่ึง
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เม่ือวันท่ี  ๑๒   กันยายน  ๒๕๕๗  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๒  คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประมวลจรรยาข้าราชการพลเรือน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ลงวันท่ี  ๒๒  
มิถุนายน  ๒๕๕๔  เร่ือง  นโยบายเก่ียวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity   and  Transparency   Assessment: ITA)  ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) และส านักงานปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ( ป.ป.ท. ) 

โรงเรียนวัดขะจาว จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   เพ่ือให้
บุคลากร  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และผู้รับบริการเช่ือม่ันต่อการด าเนินงานโรงเรียนวัดขะจาว ท่ีมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และมีธรรมาภิบาล  ดังต่อไปน้ี 

ข้าพเจ้า นายอภิชาติ วงศ์คีรี ขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขะจาว ขอประกาศ
เจตจ านงสุจริต  นโยบาย  มาตรการและแผนงานด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  ดังน้ี 

๑. เจตจ านงสุจริต:  ข้าพเจ้าจะบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   จะประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีในความซ่ือสัตย์สุจริต  และจะก ากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

๒. นโยบาย:  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 

๓. มาตรการ:  
    ๓.๑ ด้านความรับผิดชอบ  
      ๓.๑.๑  มอบหมายหน้าท่ีการงานตามความรู้ความสามารถ  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
    ๓.๑.๒  ก ากับดูแลให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ี และให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย

กระตือรือร้นเต็มใจ และท าอย่างรวดเร็วมีความรับผิดชอบ มุ่งผลส าเร็จของงาน 
๓.๑.๓  จัดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ

ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนางาน 



๓.๑.๔  จัดให้มีการก ากับดูแล เยียวยา และแก้ไขทันที หากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความ
เสียหายและด าเนินการเก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

    ๓.๒  ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร   
๓.๒.๑  จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   มีมาตรฐาน   มี คุณภาพ                      

มีคุณธรรม  โปร่งใส และตรวจสอบได้    
๓.๒.๒  ก ากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณ วิชาชีพ  
๓.๒.๓  ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องคนดีท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดม่ัน คุณธรรม จริยธรรม  
๓.๒.๔  จัดระบบและก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง ซ่ีอสัตย์ และป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนด าเนินการและลงโทษผู้กระท าผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๓.๒.๕  ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพ 
   ๓.๒.๖  ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีต่อการท างาน มีความซ่ือสัตย์สุจริต  และยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 

      ๓.๓  ด้านความโปร่งใส   
            ๓.๓.๑  จัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๓.๓.๒  เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยก ากับดูแล 
ไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปเก่ียวข้อง 

๓.๓.๓  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดย
ค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ  

๓.๓.๔  ก ากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

๓.๔  ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
๓.๔.๑  ก ากับ ดูแลและอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน โครงงานหรือกิจกรรมตาม

ความเหมาะสม เท่าท่ีจ าเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด ปราศจากเจตนาทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.๔.๒  ก ากับ ดูแลไม่ให้มีการน าทรัพยากรของราชการไปใช้ประโยชน์อ่ืนโดยมิชอบ ท้ังวัสดุ

อุปกรณ์ งบประมาณและบุคลากร 
๓.๔.๓  ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงต่อเวลา และไม่น าเวลา

ราชการไปใช้ประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบ 
๓.๔.๔  ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกรับผลประโยชน์ หรือเข้า

ไปจัดการหรือมีส่วนเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
 ๓.๕  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

 ๓.๕.๑  จัดประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนวัดขะจาว เพ่ือประกาศเจตจ านงสุจริต นโยบาย 
มาตรการ และแผนงานด้านความซ่ือสัตย์ เพ่ือให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติ 

 ๓.๕.๒  จัดประชุมครู เพ่ือประกาศเจตจ านง สุจริต นโยบาย มาตรการและแผนงานด้านความ
ซ่ือสัตย์ เพ่ือให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติ 

 ๓.๕.๓  ประชาสัมพันธ์เจตจ านงสุจริต  นโยบาย  มาตรการและแผนงานด้านความซ่ือสัตย์ต่อ
สาธารณชน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย รวมท้ังกิจกรรมผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 



๓.๕.๔  ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการ
บริหารและการจัดการศึกษาท้ังในระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

๔.  แผนการด าเนินงาน 
       ๔.๑  แผนปฏิบัติการ  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเ รียนวัดขะจาว ประจ า ปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
       ๔.๒  โครงการ โรงเรียนสุจริต 

 
        จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

 
            ประกาศ ณ วันท่ี  ๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
            (นายอภิชาติ  วงศ์คีรี) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Announcement of Office of Watkachao school 
Announcement of Fidelity Policy, Measures and Honesty Program of the Office of 

Watkachao school 
……………………………………. 

 According to General Prayut  Chan-o-cha Prime Minister. The policy to promote the 
administration of the land with good governance. And the prevention of corruption and 
misconduct in the public sector. Speaking to the National Legislative Assembly. On September 
12, 2014. According to the Code of Civil Procedure, 2009. A guide to compliance with the 
regulations of the Office of Basic Education Commission. The Code of Conduct for the Office of 
the Basic Education Commission, 1999 . Civilian Code of Conduct  Office of the Basic Education 
Commission Announcement of the Office of Basic Education Commission. Posted by on June 22, 
2011. Policy on transparency and accountability And the moral and ethical guide. Transparency 
in operations The government. (Integrity and Transparency Assessment: ITA). The Office of the 
National Counter Corruption Commission (NCC) and the Office of Corruption Prevention in the 
Public Sector (NCCC). 
 Watkachao school The policy.  Moral and transparency in operations to staff, stakeholders 
and the service recipients believe in the operation of Watkachao school. The following are the 
ethical and moral values. 
 Mr.Apichat  WongKeeree The intention of the Director of Watkachao school  Declare your 
integrity, policies, measures, and honesty programs as follows: 
 1. Fidelity: I will administer the education according to the principles of good governance. 
To behave as a good example in honesty. It will oversee that teachers officials and educational 
personnel perform their duties with integrity. 
 2. Policy: Prevent and solve problems of corruption and misconduct of teachers officials, 
educational personnel and schools. 
  3. Measures: 
    3.1 Responsibilities 
  3.1.1 Assignment of tasks according to knowledge and ability. To be ready to 
perform the duties efficiently and appropriately. 
  3.1.2 Supervise all personnel to perform duties. The service is polite and 
enthusiastic, do it quickly, responsibility and the success of the work. 



  3.1.3 Provide feedback from the public and stakeholders. To use the information 
to improve and development work. 
  3.1.4 Provide oversight, remedies and remedies. If the work is erroneous or 
damaged and appropriate action is taken. 
    3.2 Cultural and moral aspects of the organization. 
  3.2.1 Organize the governance system in accordance with good corporate 
governance. Quality, integrity, transparency and accountability. 
  3.2.2 Supervise teachers and educational personnal. Perform duties in accordance 
with professional standards and ethics. 
  3.2.3 Promote, support and honor good people who are honest and ethical. 
  3.2.4. Organize and supervise personnel to perform duties with integrity, integrity 
and protection against conflicts. It also conducts and punishes offenders as prescribed by law 
without discrimination. 
  3.2.5. Understand the benefits of the conflict. Standards and codes of conduct and 
relevant laws. To provide personnel with integrity, morality and ethics. 
  3.2.6 Instill a good sense of work be honest and insist on the right thing. 
    3.3. Transparency 
  3.3.1 Provide a transparent, verifiable procurement system. 
  3.3.2 Opportunity for fair competition In the procurement process, the supervision 
of teachers and educational personnel is not involved. 
  3.3.3 Set standards for mission performance to be effective, convenient and fast 
with regard to service recipients. 
  3.3.4 Supervise compliance with strict performance standards, transparent and 
non-discriminatory. 
     3.4 Security in Corruption. 
  3.4.1 Supervise, approve budget allocations and project plans or activities as 
appropriate. Needed and maximized without intent, dishonesty and conflict. 
  3.4.2 Supervise the use of government resources for misuse. Both materials budget 
and personnel 
  3.4.3 Supervise teachers and educational personnel on a regular basis and do not 
take the time to use the wrong function. 
  3.4.4 Supervise teachers and educational personnel to call for benefits or go to 
the wrong management or involvement. 
    3.5  Internal communication. 
  3.5.1 Organize personnel meetings within the Education Service Area Office. To 
declare honest intentions, policies, measures, and plans for honesty. For everyone to know and 
practice. 



  3.5.2 Organize meetings of school administrators. To declare honest intentions, 
policies, measures, and plans for honesty. For everyone to know and practice. 
  3.5.3 Promote fidelity, policy, measures, and plans for Integrity to the public with 
a variety of methods. Including the activities of the main mission. 
  3.5.4 Promote and support participatory management. To be the main strategy in 
the management and management of education at the office, educational and educational areas. 
 4. Operation Plan 
    4.1 The Anti-Corruption Action Plan, Watkachao school for the fiscal year 2019. 
    4.2 Project of the honest school 
  
 The announcement is common knowledge. 
  
  Announced on 2 May 2019. 
  

 
 
 

(Mr.Apichart  Wongkeeree) 
Director of Watkachao school 

 

 
 
 
 
 
 
 


