ประกาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
-----------------------------โรงเรี ย นอนุ บ าลด่ า นซ้ า ย มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล โดยให้
ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่
สังคมว่า โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เป็น องค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริห ารโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย จึงขอ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้
๑) ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
๒) ด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด คื อ มุ่ ง มั่ น ตั้ งใจปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
๓) ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน
๔) ด้านวัฒ นธรรมในองค์ กร คื อ มี ก ารปฏิ บั ติ ราชการตามภารกิจ ของหน่ ว ยงานที่ ยึ ดหลั ก
คุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ
งบประมาณ และการมอบหมายงาน
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
( นายยุทธพงษ์ ทองหล้า)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

A Declaration of Intent to Administrate
Anubandansai School
With Honesty & Integrity
-----------------------------Anubandansai 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
organization adhering to the principles and standards of good governance. As the leader of the
leader of the Anubandansai 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 tasks and procurement, provide opportunities for the general public
or stakeholders to participate in Anubandansai School’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 decisions, 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 : The corporate culture is to do the
mission of the organization with based on morality, have the code of professional ethics, anticorruption system to effectively.
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 April 30,B.E. 2562 (2019)

(Mr.Yuttapong Tongla)
Director of Anubandansai School

ประกาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
-----------------------------โรงเรี ย นอนุ บ าลด่านซ้าย ให้ ค วามสำคัญ กั บการบริห ารงานภายใต้ก รอบการบริห ารจัด การ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้
รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และสร้าง
เสริมระบบคุณธรรม
ในฐานะผู้บริหารของ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย จึงขอให้คำมั่นในการบริหารงานว่าจะบริหารงานและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจาก
การทุจริต โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย จำนวน ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่
มีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Gevernance) ด้วยความ
เป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังนี้
๑.๑ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดแผนงาน ร่วมดำเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบ
การดำเนินงานของหน่วยงาน
๑.๒ การดำเนิ น การเกี่ยวกับ การจัด ซื้อจัดจ้าง ต้ องดำเนิน การและส่ งเสริมให้ เกิดความ
โปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด
๑.๓ การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึง
การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๑.๔ การดำเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อัน
ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
๒. ด้ านความพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ราชการตามภารกิ จ ของ
เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ดังนี้

-๒๒.๑ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ าหน้ าที่ ของหน่ว ยงาน ต้องมีพ ฤติกรรมและทั ศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๒.๒ การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเอง
๒.๓ การกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจำนงในการบริหารงาน
อย่ างซื่อสั ตย์สุ จริ ต และพร้อมรับ ผิ ดเมื่ อเกิดความผิ ดพลาด เพื่ อสร้างความเชื่อมั่น แก่สังคมว่าการขับเคลื่ อน
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) หมายถึง พฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดำเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการ
ส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มากและเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้วก็จะส่งผลให้หน่วยงาน
มีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑ มี น โยบาย/แนวทาง เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ช้ ต ำแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการ
เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
๓.๒ มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่าย
การทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับ การ
ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ
เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
๓.๓ มี แ นวทางการป้ อ งกั น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห าร มิ ให้ มี พ ฤติ ก รรมที่ เข้ า ข่ า ย
การทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีคุณ ลั กษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้ บริห าร
ของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน
ของหน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน
๔. วัฒนธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบ
ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ การปลู ก ฝั งและสร้ างให้ เจ้ า หน้ าที่ ในหน่ ว ยงานมี ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การกระทำ
ที่เป็นผลประโยชน์ที่ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
๔.๒ การปลู ก ฝั ง สั่ งสอน หรื อ ถ่ า ยทอดพฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ในการปฏิ บั ติ งานของ
เจ้ า หน้ าที่ จ นกลายเป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ห รื อ วั ฒ นธรรมที่ ดี ข องหน่ ว ยงาน เป็ น การกล่ อ มเกลาทางสั งคม
(Socialization) ให้ ไม่ ย อมรั บ พฤติ ก รรมการทุ จ ริ ต จนกระทั่ งไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต และก่ อ ให้ เกิ ด การลงโทษ
ทางสังคม (Socialization) อันจะทำให้เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะทำการทุจริต

-๓๔.๓ กำหนดและจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
๔.๔ มีก ระบวนการตรวจสอบถ่ว งดุล ภายในที่ เข้ม แข็ งและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งจะทำให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็ นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนก่อให้ เกิดเป็นวัฒ นธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
๕. คุณ ธรรมการทำงานในหน่ ว ยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริห ารงานของ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม
มีระบบการบริหารงานในระบบหน่วยงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่การสรรหา การพัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget
Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work
Assignment) ยึดหลักการคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้
๕.๑ การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยการกำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๕.๒ การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความ
ดี ค วามชอบ ฯลฯ ต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม มี คุ ณ ธรรมในการบริ ห ารงานบุ ค คลภายในหน่ ว ยงาน
มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในหน่วยงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไป
อย่ า งโปร่ ง ใสและจะต้ อ งพิ จ ารณาใช้ จ่ า ยในสิ่ ง ที่ จ ำเป็ น ต่ อ การดำเนิ น งานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
๕.๔ การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องคำนึงถึง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่า
เทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลงานที่
ได้มอบหมายไปด้วย
๕.๕ การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication) หมายถึง การสื่อสารภายในหน่วยงาน
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอยู่เป็นประจำ เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบข้อมูลข่าวสารไปในทิศทาง
เดียวกัน ให้ความสำคัญกับเนื้อหา ช่องทาง วิธีการ และความถี่ในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน
ตามหลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลให้ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ รั บ รู้ เข้ า ใจ และนำไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใส

-๔แนวทางการดำเนินงาน
๑. บริ ห ารงานและปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการ
ของผู้รับบริการด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
๒. ปลู ก ฝั งค่ า นิ ย มและทั ศ นคติ ให้ บุ ค ลากรในสั งกั ด มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจ ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิด
โอกาสให้ ภ าคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์
๕. กรณีพบการทุจริต จะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
ประกาศ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายยุทธพงษ์ ทองหล้า)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

