
Lathata ng Kagawaran ng Serbisyo sa Mataas na Edukasyon sa Dektarasyon ng

Hangarin na Pangasiwaan an3 KaEawaran ry Serbisyo sa PangS'ekondaryory Edukasyon ng Nakhon

Phanom na may Katapatan at Dangal

Ang Kagawaran ng Serbisyo sa Pang Sekondaryong Edukasyon ng Nakhon Phanom ay

nagsasagawa upang makamit ang mabuting pamamahala na nakabatay sa misyon na may madiin na

pagtuon sa paghadlang o pagsugpo ng katiwatian at mating pag- aasat.

Ang kagawarang ito ay nagnanais na bunruo ng tipunan na may kredibitidad bitang organisasyon

na sumusunod sa prinsipyo at pamantayan ng marangat na pamamahata.

Bitang direktor ng Kagawaran ng Serbisyo sa Mataas na Edukasyon nng Nakhon Phanom, nais

kong ipahayag ang aking intensyon na pamunuan ang organisasyong ito sa isang tapat, matiwanag, may

pananagutan at responsabteng paraan habang nagpupunyagi laban sa ano mang uri ng katiwatian.

Kaugnay nito, hinihikayat ko ang lahat ng nasa serbisyo na gumanap sa kanilang mga tungkutin

na may dedikasyon at katapatan sa pamamagitan ng pag iwas sa katiwatian at pagsunod sa mga

sumusunod na pamantayan:

1.. Pagpapahayag: Nangangaitangang ihayag ang impormasyon patungkol sa pagpapatupad ng

opisyal na mga gawain at makilahok sa mga pagsisiyasat , at magtatag ng tiyak na sistema ng

pangangasiwa ukol sa pakikitungo sa mga pagdaing ng nasasakupan

2. Pananagutan: May layuning maisakatuparan ang ating mga gawain ng mahusay, sumunod sa mga

kautusan at panununtunan, sundin ang proseso na naayon sa batas; itaguyod ang responsibitidad

at pananagutan sa pag gawa ng mga desisyon sa pagpapatupad ng sistema ng pangagasiwa at

pamamahata, nang sa gayon ay makamit ang tiwala muta sa pangkatahatang publiko.

3. Mataya sa Katiwatian: Maghangad na tuparin ang mga tungkutin nang tapat at huwag gamitin

ang posisyon para sa pansariling interes kagaya ng panunuhol at espesyal na mga benepisyo.

4. Kuttura at lntegridad ng Organisasyon: Hindi palal.agpasin ang anumang uri ng katiwa[ian at

susugpuin ang mga katiwalian sa [oob ng organisasyon.

5. Etika ng Trabaho sa Organisasyon: Magtataga ng mga pamantayan at sistema kaugnay sa

pangangasiwa ng mga manggagaw4 baelget, at mga itinakdang trabaho upang matiyak ang

pagkakapantay-pantay at pananagutan ng bawat isa.

lnihayag na kinikitata at isinasagawa ng [ahat ng mga kabitang
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