
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
เรื่อง    เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามนโยบาย 
(นายกรัฐมนตรีพเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการ 
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ตามประมวล 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2๕๕๒ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมวิภาวดี และตามคู่มือการประเมินคุณธรมและ 
ความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น คณะกรรมการป ้ องก ันและปราบปรามการท ุ จร ิ ตแห ่ งชา ติ  (สำน ั ก ง าน  ป .ป . ช ) 
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 

โรงเรียนมัธยมวิภาวด ี ได้ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบในภาครัฐ ประจำป ี๒๕๕๙ – ๒๕๖1 (ระยะ ๓ ปี) ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้าน 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้ านคุณธรรมการทำงานใน  
หน่วยงาน และด้านการส่ือสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทางการ 
ศึกษาทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชือ่ถือไว้วางใจของประชาชน และ 
คาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพ่ือ 
ใช้พิจารณาปรับปรงุพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม 

ข้าพเจ้าแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ท่ีพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่าง 
เสมอภาคและเท่าเทียม 

ข้าพจ้า ขอแสดงเจตจำนง ต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนกัในความรับผิดชอบท่ีมีอยู ่ จะต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเท่ียงตรง มีความุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของ 
โรงเรียนมัธยมวิภาวด ี อย่างมธีรรมาภิบาล และยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ประชาชน และรวมใจทำดีเพ่ือพ่อหลวงของเรา 

ในนามผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา ทุกระดับของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ขอประกาศ 
เจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อม 
รับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนมัธยมวิภาวดี มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุก 
รูปแบบและจะยึดมัน่ทำให้โรงเรียนมัธยมวิภาวด ีเป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการดังนี ้



 

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกำหนด 

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วน 
ตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน 
รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ตระหนักถึง 
ผลร้าย ภัยของการทุจริตคอรัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
คอรัปช่ัน 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เ กิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการ 
ทุจริตคอรัปช่ัน 

4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริต 
คอรัปช่ัน 

5. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.2   ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนเมือง -หลังสวน 

จัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะ 
เครือข่ายความร่วมมือและปราบปรามการทุจริต 

5.3 ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
5.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การเฝ้าระวัง 
และการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริต แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ ให ้ เยาวชน  ผ ู ้ ปกครอง  และ 
ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต      และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.5 ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือ 
ดังกล่าว 

5.6 ปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.7   ร่วมกันดำเนินการอื ่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท ุกรูปแบบอย่างเต ็มกำลัง 
ความสามารถ 

    จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ วันที ่ 1๙ พฤษภาคม 256๕ 
 
         (นายบุญเลศิ ชมุจุล)       
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 



 

 

Announcement of Matthayomviphawadee School 
On the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency 

 
As the government policy of General Prayut Chan-o-cha; the Prime Minister of Thailand, sets 

and states the policies of good governance administration and anti-corruption on September 12th , 
B.E.2557 (2014) to the National Legislative Assembly of Thailand in accordance with the Civil Service 
Code of Ethics in B.E.2552 (2009), the announcement of Office of the Basic Education Commission 
(OBEC) on the Regulations of OBEC Officials' Ethics B.E.2552 (2009), the handbook of the National 
Anti-Corruption Commission and Public Sector Anti-Corruption Commission on Code of Ethics and 
Integrity and Transparency Assessment (ITA). 

On behalf of Matthayomviphawadee School administrator, I intent to conduct and support all 
of the teachers and officials in Matthayomviphawadee School to perform their duties effectively, 
morally and transparently and with respect and honesty to prevent and suppress corruption and 
misconduct of officials at all levels, including responding and facilitating people with justice and 
fairness. 

I will perform my duty in response to administrate with good governance and anti- corruption 
mission. I would like to announce my intention to administrate this office in an honest, transparent, 
accountable and responsible manner and fight against all forms of corruption by valuing good 
governance and anti-corruption policies for the utmost benefits of people and do good deed for the 
King of Thailand together. As such, I dedicate to do as follows: 

1. Perform duties with accuracy, fairness and compliance with laws, regulations, 
principles and support officials to perform their duties under laws and regulations strictly. 

2. Create a culture, good moral and awareness which hold the liability and responsibility in 
all processes to create social norms and morals to prevent corruption and uphold responsibility and 
accountability. This will make the teachers and officials of Matthayomviphawadee School aware and 
understand of the impact and the damage caused by corruptions and nation as well as create 
sustainable anti-corruption culture. 



 

3. Reject corrupt behaviors and do not tolerate corrupt policies that may lead to social 
sanction which will make the officials of Matthayomviphawadee School be shameful to conduct 
corruption. 

4. Cultivate consciousness for Matthayomviphawadee school students to be aware of the 
impact and damage caused by corruption. 

5. Anti-corruption and cooperation models; 
5.1 Coordinate and be participated with all offices to carry into the National Anti- 

Corruption Strategy Phase 3 (B.E.2560-2564). 
5.2 Communicate and facilitate all communication channels for public relations of anti-

corruption and to support the anti-corruption network. 

5.3 Conduct the research and collect the data about Anti-corruption and cooperation. 
5.4 Collaborate and share knowledge about National Anti-Corruption Strategy Phase 3 

(B.E.2560-2564), especially encouraging morals and ethics for the teachers and officials of 
Matthayomviphawadee School so that the teachers and officials of Matthayomviphawadee School 
understand anti-corruption policies and can participate in anti-corruption activities and can monitor 
and evaluate the operations to promote and join anti-corruption network. 

5.5 Advise, suggest, monitor, follow up and assess the anti-corruption activities. 
5.6 Cultivate and raise morals, ethics, and philosophy of sufficiency economy to all the 

teachers and officials in Matthayomviphawadee School. 
5.7 Cooperate with all offices in all forms of anti-corruption. 

 

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved. Given 

on May 19th, B.E. 2565 (2022). 
 
 

 

 

(Mr.Boonlert  Chumjoon)  

                                                                               Director of  Matthayomviphawadee School 


