
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนรมเกลา 
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนรมเกลา 
…………………………………………………………………………… 

 

ดวยรัฐบาลไดจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนดใหมาตรการการปองกันการทุจริตเชิงรุกเปนกลยุทธ 
ที่สำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบปองกันการทุจริต                      
ใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรมเกลาในการพัฒนา และยกระดับคุณธรรม 
และความโปรงใสในการดำเนินงานโรงเรียนรมเกลา 

ในการนี้โรงเรียนรมเกลา จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนรมเกลา 
ตอคณะผูบริหาร บุคลากร และตอสาธารณะชน เพ่ือใหโรงเรียนรมเกลาดำเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โดย
มุงมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือประโยชนสาธารณะเปนสำคัญ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
เพ่ือสรางกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต  
สรางวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดระบบความพรอมรับผิดและพรอมที่จะถูกตรวจสอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ได
ดำเนินการ ไมเพิกเฉย และพรอมที่จะดำเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต ไมเขาไปมีสวนรวมในกิจการใด ๆ อันอาจ
เล็งเห็นไดวามีผลประโยชนทับซอน อีกทั้งเจาหนาที่ของรัฐทุกคนไมรับของขวัญและของกำนัลทกุชนิด 
จากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือก
ปฏิบัติและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในโรงเรียนรมเกลา 
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

               (ลงชื่อ) 
(นายวิชัย ภาวะบุตร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนรมเกลา 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

The Declaration of Romklao School Non-Corruption Romklao School 
…………………………………………………… 

  Due to the government formulated the National development Strategies for 
balancing and developing the government sector in anti-corruption and misconduct. It has 
established proactive anti-corruption measures as an important strategy in preventing and 
suppressing corruption in the government sector. Including the development of mechanisms 
and systems to prevent corruption to be effective in order to comply with the master plan 
under the National development Strategies on the issue of anti-corruption and misconduct.  
This is consistent with the guidelines of Romklao School in developing and enhancing the 
integrity and transparency in the operations of Romklao School. 
  In this regard, Romklao School, therefore, announces its honest intent in the 
administration of Romklao School to administrators, personnel in the organization and to the 
public. In order to allow Romklao School to operate with integrity by striving to manage the 
work according to good governance, take the common interest as priority, develop a proactive 
anti-corruption system to build a mechanism and process to prevent corruption to be strong 
and overtake the corruption situation. To establish an organizational culture that adheres to 
responsibility for what has been done, will not ignore and be ready to take action to inhibit 
corruption and not engage in any activities that provide a conflict of interest. In additional, all 
government officials do not accept gifts and all kinds of gifts from duties (No Gift Policy) in order 
to provide people with equal services without discrimination and to gain confidence in Romklao 
School. 
  Declared to be informed accordingly. 
  
 

Announcement on 16 May 2022 
 
 
 

(Mr. Wichai Pawabud) 
Director of Romklao School 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

弄高学校公布关于弄高学校的诚信管理  
……………………………………………………………… 

  为对抗腐败，政府制定了以调节平衡与发展的公共管理 
系统 战略。根据战略方针，泰国政府积极制定了反腐败措施，      
作为预防与遏制公共部门腐败的一项重要方安，并按照国家战略总

体规划，建立有效的预防腐败体系。同时，国家的反腐败措施与弄

高学校使用的发展与提高弄高学校及附属弄高学校部门的反腐败措

施相匹配。 
  因此，弄高学校向管理团队，附属人员及公众宣布了弄

高学校的诚信管理条例，弄高学校部门必须诚信工作。此外，坚持

以公众利益为重，发展和提高预防与遏制教育部门的预防腐败体

系。并随着预防腐败体系加强，注意腐败的情况、建立责任制度，

检查完成的事务并对之负责，不容忽视。坚决反腐败，不参与任何

会造成利益冲突的活动，与所有政府官员在工作职责时不接受任何

形式的赠礼和礼物（No Gift Policy）。以便给公众提供平等的服
务，禁止不同等对待，对弄高学校充满信心。 
 
  特此通知 
 
 

2022 年 5 月 16 日 
 
 
 
 

(Mr. Wichai Pawabud) 
弄高学校校长  

    
 
 
 



 


