ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม มีความตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่าง
เสมอภาคและเทาเทียม
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสํานึกและ
ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและ
ด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประ
โยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน โดยจะดําเนินการ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ ผลประโยชน์
สวนตนกับประโยชนส่วนร่วมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นใน
หน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข็มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บุคลากรในโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

ตระหนักถึงผลร้ายภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อสวนราชการ และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่กอ่ ให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ
กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงผลราย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.2 ทุกโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเขาร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
5.3 ร่วมกันดําเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ดา้ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ซึ่งมีสว่ นเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้
เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เขามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายปองกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เขามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมในเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.6 รวมกันจัดทําดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

และดําเนินการตามแผนแนวทางที่กําหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที3่ (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.7 รวมกันจัดทําช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ในฐานะเครือขายความรวมมือปองกันและปราบปรามการทุจริต
5.8 ร่วมให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว
5.9 ร่วมกันดําเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเต็ม
กําลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิไ์ ทรงามวิทยาคม

Announcement of Pho Sai Ngam Wittayakom School
Subject: Honest intention in the administration of Pho Sai Ngam Wittayakom School
Pho Sai Ngam Wittayakom School is aware of the importance of management with
morality , integrity and transparency according to the policy (Prime Minister Gen. Prayut Chan-ocha) on September 12, 2014 in terms of Promotion the administration of the plan with good
governance and the prevention of corruption and misconduct in Government sector according to
the Civil Service Code of Conduct B.E. 2552 and the Integrity and Transparency Assessment (ITA)
manual of the Office of the Anti-and-Suppression Commission. National Corruption (NACC)
I would like to express my intention as the administrator of Pho Sai Ngam Wittayakom
School; that is ready to encourage all government officials and everyone under the jurisdiction to
perform their duties with integrity and transparency in operations. To operate efficiently and
effectively, ready to protect the interests of the state and provide the people equality and
fairness
I will perform administrative duties to prevent and suppress of corruption in the
government sector. With awareness of the responsibility that exists, I will intend to perform my
duties the best of my intelligence and ability with honesty, integrity and prudence. By accepting
which is right or wrong or should be avoided so that the work is done freely from damage and
achieve the highest benefits by adhering to the principles of good governance in administration
and insist against all forms of corruption for the best interest of the people. It will be proceeded
as follows:
1. Perform work in every step of the law, rules and regulations completely and strictly,
as well as encourage personnel to perform their duties in accordance with the specified laws,
rules and regulations.

2. Cultivate and raise awareness of anti-corruption values and know how to differentiate
between one's own interests and those of stakeholders to instill a sense of morality and prevent
corruption in the organization including having a strong internal balance effective This will enable
personnel in Pho Sai Ngam Wittayakom School. Aware of the harmful effects of corruption on the
government section and the nation and to create an anti-corruption culture.
3. Don’t accept corrupt behavior and do not tolerate corruption that causes social
punishment. (Social Sanction) which will result in personnel in Pho Sai Ngam Wittayakhom
School to embarrass or fear to commit corruption.
4. Encourage and support instilling awareness among learners to be aware of the
harmful effect of corruption.
5. Operational guidelines and cooperation activities
5.1 Coordinate and cooperate in the implementation of the national strategy on
Prevention and Suppression of Corruption, Phase 3 (2017 - 2021)
5.2 All schools and personnel under the jurisdiction cooperate in forming a network
to prevent and Anti-Corruption at Pho Sai Ngam Wittayakom School
5.3 Joint in conducting research studiesand gathering knowledge on anti-corruption
5.4 Participate in providing knowledge about the National Strategy on Preventing and
Suppressing Corruption Phase 3 (2017 - 2021), especially guidelines for promoting morality and
ethics for executives and teachers and educational personnel under Pho Sai Ngam Wittayakom
School which is related to the management of education in Pho Sai Ngam Wittayakom School at
all levels to create knowledge, understanding and participation in disseminating campaigns for
youth, parents and the general public to take part in anti-corruption activities, and participate as
a network to prevent and combat corruption.
5.5 Participate in providing knowledge on surveillance and anti-corruption investigations
to executives, and educational personnel under Pho Sai Ngam Wittayakom School to create

knowledge, understanding and participation in dissemination and campaigning for youth, parents
and the general public to take part in anti-corruption activities. and participate in anti-corruption
networks
5.6 Join to create an index to measure morality and transparency in the administration
of Pho Sai Ngam Wittayakom School, and operate in accordance with the predetermined
roadmap according to the National Strategy on Prevention and Suppression of Corruption, Phase
3 (2017-2021)
5.7 Together to establish communication, dissemination and public relations channels
to support the operation as a network of cooperation and anti-corruption
5.8 Cooperate in giving advice and suggesting guidelines as well as monitoring and
evaluating the operating results.
5.9 Join to take another actions in the area of prevention and suppression of corruption
completely.
Therefore announced to everyone
Announced on the 13th day of July 2022

(Ms. Jiratitikan Boonin)
Director of Pho Sai Ngam Wittayakom School

