ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
-----------------------------------------------------------โรงเรียนนางรองพิทยาคม มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์การ อย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้
ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้าง ความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่
สาธารณชน ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม ขอให้คามั่นในการบริหารงานตามภารกิจด้วย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นหลักแห่งความชอบธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติปฏิบัติและดารงตนอยู่
ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง
ในการ ดาเนินชีวิต ทั้งนี้ ขอให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนนางรองพิทยาคมทุกคน ได้ยึดมั่นในหลักการนี้
และตระหนักไว้เสมอว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของชาติ เพื่อให้การบริหารราชการ
และ การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงกาหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
๑. ด้านความโปร่งใส ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาส ให้เอกชน
ภาค ประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผย ข้อมูล
ข่าวสารในการดาเนิน กิจกรรมทุกรูปแบบ
๒. ด้านความรับผิด ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด
ตลอดจน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดพร้อมรับผิดชอบ ต่อการ
ตัดสินใจและการ บริหารงาน
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่ง
ตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ บริการรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม
๔. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร มุ่งสร้างวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต มีมาตรการเด็ดขาด ในการ
ลงโทษ ผู้กระทาการทุจริต
๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดคุณธรรม
จริยธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้รับบริการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร
เบาะแสการ ทุจริต ร้องเรียร้องทุกข์ผ่านโรงเรียนนางรองพิทยาคม
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นางสารภี เลไธสง)
ผู้อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

Announcement of Nangrongpittayakom School
On the honest intent of the administration of Nangrongpittayakom School
………………………………………………….
Nangrongpittayakom 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
Nangrongpittayakom 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 Nangrongpittayakom 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 1 June, 2022

(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信管理宗旨
本人以兰隆培他雅空中学之名义宣告：本人将努力以道德体系为准则来进行本机构
的管理工作，对贪污腐败及不端的工作行为进行严厉的打击，对建造良好的工作体系给
予高度重视，以获取公众的信任。本人相信本机构的所有公务员及其他工作人员将会回
报社会并赢得公众的信任。本人承诺，兰隆培他雅空中学将始终坚持作为透明可查的政
府办公基地。具体的实施措施如下：
1.透明：公开本机构的信息、活动及学校的教务工作，让公众和利益相关者能够查
询得到信息，并可以参与、检查本校的运营工作。
2.承担责任：遵循所制定的规则、程序，在正确的方式下坚持、努力、有效地完成
工作，对所有决策承担责任，并接受检查，不负公众对兰隆培他雅空中学的信任。
3.拒绝贪腐：诚垦、踏实工作，不利用职位为自身谋取利益，尽最大的努力防止一
切贪污腐败现象。
4.文化构建：拒绝一切贪污腐败行为，向所有工作人员和学生宣传抵制贪污腐败行
为的思想，使其意识到贪污腐败对公务体系及国家的危害，建设人人抵制贪污腐败行为
的机构文化。
5.工作道德及文化标准：建立明确的工作实施标准，从道德层面出发全心全意工作，
共同协商提出工作方案并进行工作评估，将公平、公正、透明的宗旨贯穿于人员管理、
财政管理以及工作分配等方面。

特此公告
发布时间：佛历 2022 年 6 月 1 日

（Sarapee Lethaisong 女生）
兰隆培他雅空中学校长

