ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
_____________________________________
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ ให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรม
และความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ในด้ า นการส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าล และการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้ศึกษาและบริหารงาน ซึ่งครอบคลุมด้านความ
โปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่ ว ยงาน และด้านการสื่ อสารภายในหน่ว ยงานและเชื่อมั่นว่าความ
ประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบของตน
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุน
ให้ ข้ า ราชการและบุ ค ลากรในสั ง กั ดทุ ก คน ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมีคุ ณ ธรรม ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ นงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึด หลักธรรมาภิบาล สัมมาทิฏฐิ ในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทาดีเพื่อในหลวงของเราโดยดาเนินการดังนี้
๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักสัมมาทิฏฐิและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
๒. ปลู กฝั งและสร้ างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จัก แยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในหน่วยงาน
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้ บุคลากรในโรงเรียนไพศาลพิทยาคม เกิดความละอายหรือความกลั ว
ที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. ปลู กฝั งจิ ต ส านึ ก ให้ ผู้ เรี ย นของสถานศึก ษาสั งกั ด ตระหนั ก ถึง ผลร้ ายและต่อ ต้ านการทุจ ริ ต
คอร์รัปชั่น

๕. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ ปฏิบัติตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริตดังนี้
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ขอให้คามันสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้
๑. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๒. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน
๓. เราจะสร้ างเครื อ ข่ายความซื่อสั ต ย์สุ จ ริต ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้ เ ป็นรูป ธรรมและ
มีความยั่งยืน
ทั้งหมดนี้เพื่อธรรมรงความเป็นชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมคิด สิทธิสาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

Announcement of Phaisarnpittayakhom School
Subject : Declaration of Honesty Intent of Phaisarnpittayakhom School
_____________________________________

Buriram Secondary Educational Service Area Office 32 emphasizes the administration
with faith, morality and transparency under the policy of Prime Minister General Prayuth
Chanocha which was given on September 12th, 2014. Phaisarnpittayakhom School has the
preventing and suppressing plan for corruption under Office of the Basic Education
Commission. The plan is consisted of the transparency, the liability, the honesty in working,
the moral culture, the morality 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.
As a director of Phaisarnpittayakhom School. I declare that I am ready to support
the teachers and education personnel in our school to work with morality , transparency
and work efficiently . And we are ready to protect the government's benefits. We will treat
people with fairness and equality.
I confirm that I am going to administer Phaisarnpittayakhom School with
transparency, prevent and suppress corruption. In terms of administration, I am going to
work belong to morality, ethics, and honesty that can oppose all forms of corruptions.
Finally, we will collaborate to do the good things for our King as following;
1. To obey all laws and rules rigorously. Fostering staff to work by following the rules
and have morality and ethics.

2. To educate and build the awareness of morality including oppose all forms of
corruptions. To be able to clarify the personal benefit and common benefit
3. To refuse corruption behavior, oppose corruption which may lead to social
sanctions, including embarrassing or terrifying circumstances that affect personnel of
Phaisarnpittayakhom School.
4. To raise anti-corruption awareness and the disadvantage of corruption to the
students.
5. To participate in being against and suppressing corruption by adopting the
declaration of honesty intent as follows:
We, the teachers and education personnel of Phaisarnpittayakhom School, pledge
to stay against all forms of corruptions by implementing the project of “Upright School”
which has us obliged to:
1. prevent and be against all forms of corruptions
2. implant the values of honesty in the school and the community
3. create the concrete and sustainable networks of honesty between the school
and the communication
All of the above are for the purpose of maintaining the perpetual peace of the Thai
nation
Therefore announced in general
Announced on March 9th , 2020

(Mr.Somkid Sittisarn)
Director of Phaisarnpittayakhom School

