ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
.........................................................................................
โรงเรี ย นไพศาลพิ ท ยาคมมี ค วามมุ ่ ง มั ่ น ในการพั ฒ นาการดำเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน สอดคล้องตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ให้ห น่ว ยงานมีการปฏิบ ัติงานด้ว ยความโปร่งใส ไร้ผ ลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ดังนั้น จึงขอประกาศเจตนารมณ์ของ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทุกคน จะไม่รับของขวัญ
หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสุจริต
ในการปฏิบัติงาน ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจ
ในการปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ซ ึ ่ ง นำไปสู ่ ก ารเลื อ กปฏิ บ ั ต ิ ป้ อ งกั น การปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ อ ย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรม
และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๕๖๕
(นายสมคิด สิทธิสาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

Announcement of Phaisarnpittayakhom School
Subject : intention to not accept any kind of gifts from performing duties (No Gift Policy)
.........................................................................................
Phaisarnpittayakhom School is determined to develop transparent operations,
adhere to common interests more than personal interests and without conflict of interest in
correspondence with the National Reform Plans on prevention and suppression of
corruption and malfeasance (Revised Edition), which aims for agencies to operate with
transparency, without conflict of interest. All government officials shall not accept any kind
of gifts from performing duties. (No Gift Policy)
Therefore, we would like to announce the intention of the Commissioner of
Phaisarnpittayakhom School to not accept any kind of gifts while performing duties (No Gift
Policy). We will together establish organizational culture and integrity value at work, not
accepting The patronage system, avoiding actions that may affect discretion or decisionmaking during performing duties that would lead to discrimination. Also, we cooperatively
prevent the unfair performance of duties and a conflict of interest.
It is hereby announced and to strictly adhered to all.
This announcement is hereby issued on July 1st, 2022

(Mr. Somkid Sittisan)
Director of Phaisarnpittayakhom School

ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญ
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สาธารณชน
ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ขอให้คำมั่นในการบริหารงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่นหลักแห่งความชอบธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติปฏิบั ติและดำรงตนอยู่ด้วยความมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ
ดำเนิน ชีว ิต ทั้งนี้ ขอให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมทุกคนได้ยึดมั่นในหลักการนี้
และตระหนักไว้เสมอว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของชาติ เพื่อให้การบริหาร
ราชการและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึง กำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัตไิ ว้
ดังนี้
๑. ด้านความโปร่งใส ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้
เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๒. ด้านความรับผิด ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ กำหนดพร้อมรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจและการบริหารงาน
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ บริการรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม
๔. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร มุ่งสร้างวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต มีมาตรการเด็ดขาดในการ
ลงโทษผู้กระทำการทุจริต
๕. ด้ า นคุ ณ ธรรมการทำงานในหน่ ว ยงาน ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มให้ บ ุ ค ลากร มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ
ยึดคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้รับบริการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร
เบาะแสการทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๕๖๕

(นายสมคิด สิทธิสาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

A Declaration of Intent to Administrate Phaisarnpittayakhom School
With Honesty & Integrity
Phaisarnpittayakhom School intends to conduct its organizational management and administration
system with governance. With a heavy focus on preventing and eliminating corruption and misconduct, this
Office wishes to build credibility from the society as an organization adhering to the principles and
standards of good governance. As the leader of Phaisarnpittayakhom School, I would like to announce my
intention to administrate this organization in an honest, transparent, accountable and responsible manner
whilst fighting against all forms of corruption. As such, I urge all personnel to perform their duties with
dedication, honesty and integrity by refraining from corruption and adhering to the following principles:
1) Transparency: We are required to reveal information regarding the implementation of official
task and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders to participate in
Phaisarnpittayakhom School's inspection, and establish a precise administration and management system
in dealing with complaints.
2) Accountability: We intend to carry out our task efficiently, abide by laws and regulations,
follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when making decisions, white
operating relevant administration and management systems, to gain credibility from the general public.
3) Corruption-free: We intend to carry out our task honestly and refrain from using our
positions for personal benefits such as bribery or special perk.
4) Organizational Culture and Integrity: We will not tolerate any forms of corruption and will
put an end to any corruption found in our organization.
5) Organizational Work Ethics: We will set up concise performance standards and systems
relating to management of personnel, budget and job assignments to ensure equitability and accountability.
Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved
Given on July 1st, 2022
(Mr. Somkid Sittisan)
Director of Phaisarnpittayakhom School

