
 

ประกาศโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

------------------------------  

 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่กําหนด

ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญและถือเป็นภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนของประเทศ  

 ข้าพเจ้าในนามผู้บริหารโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีจึงขอประกาศ

เจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาว่า จะบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามหลัก        

ธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติและ

ดํารงตนไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร  

และจะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร    

ที่มีมาตรฐาน รวมทั้งร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                  

โดยให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต      

ของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ดังนี้  

 1. มุ่งบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลด้วยความสุจริตและโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสามารถเข้าถึง 

ข้อมูลการดําเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  

 2. ปฏิบัติงานและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการที่อย่างเคร่งครัด 

ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติเช่นเดียวกัน  

 3. สร้างวัฒนธรรมขององค์กร ด้วยการสร้างความตระหนักให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้และการสรา้ง 

วัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีความละอายเกรงกลัวที่จะทุจริต และมีจิตสํานึก    

ที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเฝ้าระวังการทุจริต  

 4. ปลูกฝังจิตสํานักให้นักเรียนในสังกัดตระหนักถึงผลร้าย และเฝ้าระวังการทุจริต  

 5. ร่วมจัดทําและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อดําเนินการในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและ    

ปราบปรามทุจริต  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  

(นายจํานงค์  แสงหวัง)  

ผู้อํานวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 



A Declaration of Intent to Administrate 

of the Wuttichaiwittaya School  

Aiming to be an Organization with Good Governance and Transparency 

 ------------------------------------  

 As the government has managed to balance and develop public sector management 

systems to counter corruption and conduct, it is determined that anticorruption and anticorruption 

prevention is a key mechanism to prevent and prevent corruption in the state, as well as 

developing mechanisms and anti- corruption systems to be effective under the national strategy. 

Anti-corruption and misconduct (2018-2037)  

 I, Mr. Jamnong Sangwang , as the director of the Wuttichaiwittaya School, hereby declare 

my intention to run the job with a clear governance of integrity. To establish confidence in society 

that the Wuttichaiwittaya School, is a governmental organization committed to transparency as 

follow ; 

 1. Perform all procedures according to laws and regulations. All operations under laws and 

regulations are valid. We encourage personnel to perform strictly according to laws and 

regulations. 

 2. Cultivate and raise awareness of the value of anti-corruption. Learn to distinguish 

between self- interest and common interest. To cultivate morals and prevent corruption in the 

agency, including having an effective strong internal check-and balance system. It will allow people 

in the office of the Wuttichaiwittaya School and the country to develop a culture of enduring    

anticorruption. 

 3. Do not accept corrupt behavior and do not tolerate any corruption that will result in 

public correction (Social Sanction) which will result in people in the Wuttichaiwittaya School 

regarding education, youth etc. fearing embarrassment because of having committed to corruption. 

 4. Determine to perform fairly, quickly, and effectively and immediately counteract any 

dynamics of corruption and adhere to the standard of operation.  

 5. Focus on the project by expanding its governance and promoting a moral culture in the 

organization, and will manage the budget with transparency, providing the highest benefit to the 

public, and are ready to take responsibility, if the performance of the Wuttichaiwittaya School has 

affected and damaged the whole community.  

 6. For the operations guide, it should be according to this attached declaration.  



 It has been announced in general. 

   It was announced on October 5, 2021.  

.  

(Mr. Jamnong Sangwang) 

Director of the Wuttichaiwittaya School 

  


