
 

 

ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

------------------------------------------------------------ 
     ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในฐานะผูบริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม ขาพเจามุงม่ัน 
ท่ีจะบริหารจัดการองคกร อยางมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพ่ือสรางศรัทธาความเชื่อม่ัน แกบุคคลท่ัวไป และเชื่อม่ันวาความประพฤติของขาราชการ 
และบคุลากรทุกคนในสังกัด จะตอบสนองตอความตองการของสังคมเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน 
ขาพเจาขอยืนยันวา โรงเรียนนางรองพิทยาคมจะยึดม่ันเปนสวนราชการท่ีมีความโปรงใสและพรอมตรวจสอบได
ภายใตนโยบายดังตอไปนี้ 
 1. ดานความโปรงใสคือ เปดเผยขอมูล ภารกิจ การดําเนินงานของโรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสีย หรือบุคคลท่ัวไป สามารถมามีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานตางๆของโรงเรียน 

       2. ดานความพรอมรับผิดคือ มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถภายใต 
กฎ ระเบียบและวิธีการท่ีถูกตอง รับผิดชอบตอการตัดสินใจพรอมรับการตรวจสอบ เพ่ือใหประชาชน 
เกิดความเชื่อม่ันตอโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

       3. ดานความปลอดภัยจากการทุจริตคือ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตไมใชตําแหนงหนาท่ี 
เอ้ือประโยชนแกตน และรวมดําเนินการอ่ืนๆ ในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอยางเต็ม
กําลังความสามารถ 

       4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรคือ ไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝงและ 
สรางความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรและนักเรียน โดยชี้ใหเห็นถึงภัยของการทุจริต
คอรรัปชั่น อันจะสงผลตอสวนราชการและประเทศชาติ เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

       5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงานคือ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน รวมใหคําปรึกษาเสนอแนะแนวทางรวมถึงการติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินงาน ยึดหลักความยุติธรรม และมีความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ
และการมอบหมายงานทุกๆงาน 
 

จึงประกาศใหทราบท่ัวกัน 
      
            ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
   

(นายสุรธี   เครือบคนโท) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม   

 
 
 
 
 



Announcement of Nangrongpittayakom School 
On the honest intent of the administration of Nangrongpittayakom School 

…………………………………………………. 
 I hereby express my intention as the school administrator at Nangrongpittayakom 
School. I strive to manage the organization with good governance by adhering to the principles 
of prevention and suppression of corruption and misbehave to build faith and confidence to 
the general public and believe that the conduct of government officials and all personnel in 
the affiliation it responds to the needs of society as a trusted public trust. I confirm that 
Nangrongpittayakom School will adhere to a transparent and auditable government agency 
under the following policy : 
 

1. Transparency means disclosing the information about the mission of the school’s 
operations and giving opportunities to stakeholders or the general public to 
participate in monitoring the operations of the school. 

2. The availability and liability are the intention  to perform their duties the best 
under the right rules and regulations, take responsibility for decisions to be 
examined in order to make people confidence in Nangrongpittayakom School. 

3. Safety from fraud is performing duties with honest and prevention all forms of 
corruption capacity. 

4. The culture of morality in the organization is to deny all forms of corruption and to 
raise the awareness among staffs and students by pointing out the dangers of 
corruption which will affect government agencies and the country to create a 
culture of anti-corruption. 

5. The moral aspect of working in an agency is setting clear operational standards,   
giving advice including monitoring and evaluation. The operations adhere to the 
terms of the agreement and the transparency in human resources and budget 
managements.  

 
Therefore this announcement is informed to be known all around. 
 
Announced on the 16th May 2019 
 
 
 

 
(Mr. Surathee  Kruabkhonto) 

Director of Nangrongpittayakom School   
   

 

 

 


