
 

 

ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

------------------------------------------------------------ 
     ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม ข้าพเจ้ามุ่งมั่น 
ท่ีจะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างศรัทธาความเช่ือมั่น แก่บุคคลท่ัวไป และเช่ือมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการ 
และบุคลากรทุกคนในสังกัด จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า โรงเรียนนางรองพิทยาคมจะยึดมั่นเป็นส่วนราชการท่ีมีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้
ภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านความโปร่งใสคือ เปิดเผยข้อมูล ภารกิจ การด าเนินงานของโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือบุคคลท่ัวไป สามารถมามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆของโรงเรียน 

       ๒. ด้านความพร้อมรับผิดคือ มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถภายใต้ 
กฎ ระเบียบและวิธีการท่ีถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจพร้อมรับการตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชน 
เกิดความเช่ือมั่นต่อโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

       ๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตคือ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ี 
เอื้อประโยชน์แก่ตน และร่วมด าเนินการอื่นๆ ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ 

       ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรคือ ไมย่อมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังและ 
สร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรและนักเรียน โดยช้ีให้เห็นถึงภัยของการทุจริต
คอร์รัปช่ัน อันจะส่งผลต่อส่วนราชการและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

       ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงานคือ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ร่วมให้ค าปรึกษาเสนอแนะแนวทางรวมถึงการติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน ยึดหลักความยุติธรรม และมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ
และการมอบหมายงานทุกๆงาน 
 

จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 
      
            ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
   

(นางสารภี   เลไธสง) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม   

 
 
 
 
 



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 18th January 2021 
 
 
 

                                                   
                                                     (Mrs. Sarapee  Lethaisong) 

    Director of Nangrongpittayakom School   
 
 
 
 
 



兰隆培他雅空中学公告 

兰隆培他雅空中学诚实管理宗旨 

    本人以兰隆培他雅空中学之名义宣布意向：本人努力以道德体系来进行本机构的管理

工作，为防止贪污以及不端行为得出工作给予高度的重视，为建造公众的信任。本人相

信本机构的所有公务员及工作人员会报答社会的需求并且得到公众的信任。本人承诺，

兰隆培他雅空中学将坚守作为透明可查的政府办公基地。具体的实施策略如下： 

    1.透明：公开本机构的信息、活动及学校的业务工作，让公众和利益相关者能够查询

信息，并可以参与检查本机构运营的工作。 

    2.担当责任：遵循所制定的规律、程序和正确的方式之下坚持、努力、有效地完成工

作，对所有决定担当责任，以接受检查，让公众对兰隆培他雅空中学有所信任。 

    3.避开贪污腐败：诚实、善意地工作，不利用职位为自己带来利益，尽努力地防止一

切贪污腐败。 

    4.机构内的文化道德：拒绝一切贪污腐败，为所有工作人员和学生培养抵抗贪污的意

识，使其意识到贪污腐败对公务体系及国家危害，以建设抵抗贪污的文化。 

    5.机构内的工作道德和文化：建设明确的工作实施标准，有道德地进行工作，共同协

商并指出工作方案及工作评估，将公平、公正、透明的宗旨使用于人员管理、财政管理

以及工作分配之上。 

 

特此公告 

发布时间：佛历2564年2月18日 

   

 

（Sarapee Lethaisong女生） 

                                                                兰隆培他雅空中学校长 

 
    

 

 

 


