ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง)
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง)
……………………………………………………………………………….
โรงเรียนวัดนาวสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลโดยให้
ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่
สัง คมว่าโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้อานวยการโรงเรียนวัด
นางสาว(ถาวรราษฎร์บารุ ง) จึงขอประกาศเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่ง ใส
สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูป แบบ ทั้ง นี้ขอให้บุค ลากรทุกคนมุ่ง มั่ น
ปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต ภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้
๑) ด้านความโปร่งใส คือเปิดเผยข้อมูลด้านการดาเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูล การจัดซื้อ
จัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
๒) ด้ า นความพร้อมรับ ผิ ด คื อ มุ่ ง มั่ นตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ราชการอย่า งเต็ มประสิ ทฺ ธิภ าพภายใต้ กฎหมาย
ระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหาร และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ เพื่อให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อดรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง)
๓) ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิ บัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตาเหน่งหน้าที่เอื้อ
ประโยชน์ให้แก่นเองหรือรับสินบน
๔) ด้ า นวั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร คื อ ไม่ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต ทุ ก ประเภทและไม่ เ พิ ก เฉยที่ จ ะ
ดาเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน
๕) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน คือ กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงานอานวยความยุติธรรมและมีความโปร่ง ใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ
งบประมาณ และการมอบหมายงาน
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติด้วยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง)

Announces of Watnangsao School
Good intentions of Watnangsao School
…………………………………………………………………………………………
Watnangsao School focus on corporate governance. Governance with emphasis
on the prevention and suppression of corruption and misconduct. To build faith and believe
the society that the Watnangsao School corporate governance as an Executive School. We
would like to announce our intention to manage our business with honesty. Honestly
tranparebt can check. We are responsible for all types of fraud and corruption. Everybody is
committed to the mission with honesty, integrity, and corruption – free under the following
policies.
1. Transparency: We are required to reveal information regarding the
implementation of official tasks and procurement, provide opportunities for the general
public or stakeholders to participate in OPSE’s inspection, and establish a precise
administration and management system in dealing with complaints.
2. Accountability: We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and
regulations, follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when
making decision, while operating relevant administration and management systems, to gain
credibility from the general public.
3. Corruption-free: We intend to carry out our tasks honestly and refrain from using
our positions for personal benefits such as bribery or special perks.
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 personal, budget and job assignments to ensure
equitability and accountability.
Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involed
Given on August 10, B.E.2020
(Miss Punnee Jaipurm)
Director of Watnangsao School

