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

PAISANPITTAYAKHOM 中学诚实管理公告书
泰国教育部与服务区 32 办公室，重视道德的管理和透明。
佛历 2557 年 9 月 12 日，泰国总理——巴育·占奥差指示：国家将
通过善治促进治理，对政府部门肃清贪污和其他不当行为。
PAISANPITTAYAKHOM 中学严格遵守并执行总理指示，包括增加透
明度、明确责任、避免运营腐败、组织其中的道德文化、代理机
构的道德工作和内部沟通，所有政府官员和相关人员的行为必须
对应社会的需求，不辜负人民的信任和期望,所有政府官员都将
严肃且认真地履行职责。
作为 PAISANPITTAYAKHOM 中学的管理者，本人在此承诺：
我准备领导并支持学校中所有公务人员，诚信地开展工作，有效
且透明地运营，以维护政府利益和人民的公平。
本人在此向所有公务员承诺，为了最大利益，本人将履行
我的行政职责，在管理中将坚持“政见的善治原则”并坚决反对
各种形式的腐败，这是为了人民的最大利益和团结，也为了我们
的国王而奉献。具体措施如下：
一、 严格按照法律法规和规章制度执行所有措施，并督促
相关人员按照“正见”原则工作和遵守法律、法规和规章。
二、 培育和提高知识，反复倡导价值观，能够知道如何区
分自己的利益和大家的利益，培养道德意识，防止组织腐败。

三、 不接受腐败行为，并且不容忍导致社会制裁 (social
santions) 的腐败行为，这将导致 PAISANPITTAYAKHOM 中学的
工作人员受贿和腐败，最后为此感到尴尬或恐惧。
四、 培养下属学校的学习意识，避免有害影响并反腐败。
五、举报相关活动、遵循以下善意学校宣言。

PAISANPITTAYAKHOM 学校的教育工作者，
请对所有形式的反腐败义务作出承诺。
并启动以下的“善意学校”项目：
一、 我们将共同努力，防止和抵抗一切形式的腐败。
二、 我们向学校和社会灌输诚信的价值观，并将其作为一
种生活方式。
三、我们将建立诚信网络。在学校和社会之间做到具体可
实施且可持续发展。
所有的这些都是为了泰国民族永远的稳定昌盛。

特此通告。
佛历 2563 年 3 月 9 日

(Mr.Somkid

Sitthisarn)

PAISANPITTAYAKHOM 中学的校长

