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ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
เรื่อง  เจตจำนงในการบริหารงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
ตามนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน 

................................................................................................................................................... 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย

ท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ

ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่

ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต   และยกระดับ

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย   โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ  

 ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ ท้ังปลูกฝ่ังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม   และจิตสำนึกในการ

รักษาศักดิ์ศรีความเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความ

ต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ นั้น 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)   จึงได้ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความ

โปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรของ

องค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กัน  กฎ  ระเบียบ   ข้อบังคับอื่นๆ   โดยมุ่งเน้นท่ีจะนำโรงเรียนให้ดำเนินการ

ตามภารกิจการบริการด้านความโปร่งใส   ด้วยความซื่อสัตย์  ด้วยความสุจริต  มีคุณธรรม  ปราศจากการ

ทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  จึงกำหนดแนวทางให้ข้าราชการและบุคคลากรครูในโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)  ถือปฏิบัติและดำเนินการ  ดังนี้ 

๑. บริหารและปฏิบัติงานราชการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้วยการบริการท่ีดี  มีน้ำใจ  รวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใส
และเป็นธรรม 



๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดำเนินชีวิต 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ัน และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน เปิด

โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และเปิดเผยข้อมูล
การดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร  เบาะแสการทุจริต  ร้องเรียน  ร้องทุกข์
ผ่านโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 

๖. กรณีพบการทุจริต  จะดำเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบ  ขั้นตอนทาง
กฎหมายช้ันสูงกับผู้ท่ีทุจริตอย่างจริงจัง 

ประกาศ   ณ  วันท่ี    ๑   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

             
                                                        ( นายศุภกฤษ  ไชยศร ) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิท์องบน) 
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Announcement of Thairathwittaya95 School 
Declaration of Intent On “Administration with Integrity, Morality and Transparency” 

…………………………………………………………………………………….. 

 According to Cabinet Resolution on 11 October 2560 approved of the national Anti-
Corruption Strategy phase 3 (2017-2021) which defines vision on “Zero Tolerance and Clean 
Thailand” and the mission are “to create a culture which does not tolerate corruption,             
to enhance good governance in integrative administration of the country, and to reform         
the entire anti – corruption regime to equal the international standards”, through the following 
6 strategies; 1) Create a society which does not tolerate corruption, 2) Promote political will 
to fight corruption, 3) Deter policy Corruption, 4) Develop Proactive corruption prevention 
systems, 5) Reform corruption suppression mechanisms and processes, and 6) Improve 
Thailand’s score on the Corruption perceptions Index (CPI). The strategic goal is Thailand’s 
score of the Corruption Perceptions Index (CPI) is higher than 50%. 
 Thairathwittaya95 School hereby declares the intention of administration with integrity, 
morality and transparency as well as built consciousness on the dignity of school. 
 In addition, Thairathwittaya95 School has also cooperated with all sectors to prevent 
and suppress corruption and work with the benefit of the organization by honesty, virtue, 
transparency, justice and effective management. Accordingly, all schools must adhere to these 
practices and comply with the intention as follows: 
 1. Managing with accuracy, fairness and compliance by performing the people 
requirement under morality and be a good governance.     
 2. Establishing values and attitude of executives and officers in the organization to 
focus on moral, ethics and follow Sufficiency Economy Philosophy to working management 
and living. 
 3. All corruption is unacceptable with attentive to suppress all corrupts. 
 4. Managing the procurement with accuracy, fairness and transparency in all process. 
Providing any opportunities for stakeholder to audit and make available information. 
 5. Informing the people to report the events or any corruption, such information shall 
be reported to Thairathwittaya95 School. 



 6. In the event of any corruption, person committing such corruption shall be punished 
with the most severe punishment. 
 This announcement was made to all for acknowledgement. 

Announced on May 1th, 2020. 

 
                            (Mr. Supakit  Chaiyasorn) 

Director of Thairathwittaya95 School 
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