
 

 

 

 
 

 
 

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
เร่ือง  ประกาศเจตจ านงสุจริต นโยบาย มาตรการและแผนงานด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
*************************** 

 

           ตามท่ี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล   และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ซึ่งแถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันท่ี  ๑๒   กันยายน  ๒๕๕๗  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๒  
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประมวลจรรยาข้าราชการพลเรือน  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เรื่อง  
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity   and  Transparency   Assessment: ITA)  ของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) และส านักงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท. ) 

 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  เพื่อให้
บุคลากร  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และผู้รับบริการเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด   
ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีธรรมาภิบาล  ดังต่อไปนี้ 

 

ข้าพเจ้า  นายอนนท์  หันทยุง ขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด    ขอ
ประกาศเจตจ านงสุจริต  นโยบาย  มาตรการและแผนงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต  ดังนี้ 

๑. เจตจ านงสุจริต:  ข้าพเจ้าจะบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  จะประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีในความซื่อสัตย์สุจริต  และจะก ากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. นโยบาย:  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 

๓. มาตรการ:  
 

    ๓.๑ ด้านความรับผิดชอบ  
               ๓.๑.๑  มอบหมายหน้าท่ีการงานตามความรู้ความสามารถ  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ

หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
        ๓.๑.๒  ก ากับดูแลให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ี และให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย

กระตือรือร้นเต็มใจ และท าอย่างรวดเร็วมีความรับผิดชอบ มุ่งผลส าเร็จของงาน 
     ๓.๑.๓  จัดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน าข้อมูลมาใช้ใน

การปรับปรุง และแก้ไขพัฒนางาน 

        ๓.๑.๔  จัดให้มีการก ากับดูแล เยียวยา และแก้ไขทันที หากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิด
ความเสียหายและด าเนินการเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 



 

 

    ๓.๒  ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร   
               ๓.๒.๑  จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มีมาตรฐาน  มีคุณภาพ                 

มีคุณธรรม  โปร่งใส และตรวจสอบได้    
             ๓.๒.๒  ก ากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณ วิชาชีพ  
                ๓.๒.๓  ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องคนดีท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น คุณธรรม 

จริยธรรม  
      ๓.๒.๔  จัดระบบและก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง ซี่อสัตย์ และ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนด าเนินการและลงโทษผู้กระท าผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

               ๓.๒.๕  ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
มีคุณภาพ 

   ๓.๒.๖  ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีต่อการท างาน มีความซื่อสัตย์สุจริต  และยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
     

    ๓.๓  ด้านความโปร่งใส   
               ๓.๓.๑  จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   ๓.๓.๒  เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยก ากับ

ดูแล ไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง 
               ๓.๓.๓  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดย

ค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ  
          ๓.๓.๔  ก ากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและไม่

เลือกปฏิบัติ 
 

   ๓.๔  ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
       ๓.๔.๑  ก ากับ ดูแลและอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน โครงงานหรือกิจกรรมตาม

ความเหมาะสม เท่าท่ีจ าเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด ปราศจากเจตนาทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๓.๔.๒  ก ากับ ดูแลไม่ให้มีการน าทรัพยากรของราชการไปใช้ประโยชน์อื่นโดยมิชอบ ท้ัง

วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและบุคลากร 
           ๓.๔.๓  ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงต่อเวลา และไม่น าเวลา

ราชการไปใช้ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ 
           ๓.๔.๔  ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกรับผลประโยชน์ หรือ

เข้าไปจัดการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
  

 ๓.๕  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
                 ๓.๕.๑  จัดประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  เพื่อประกาศเจตจ านง

สุจริต นโยบาย มาตรการ และแผนงานด้านความซื่อสัตย์ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติ 
                 ๓.๕.๒  จัดประชุมครู ผู้ปกครอง เพื่อประกาศเจตจ านง สุจริต นโยบาย มาตรการและ

แผนงานด้านความซื่อสัตย์ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติ 
                 ๓.๕.๓  ประชาสัมพันธ์เจตจ านงสุจริต  นโยบาย  มาตรการและแผนงานด้านความ



 

 

ซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
        ๓.๕.๔  ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการ

บริหารและการจัดการศึกษาท้ังระบบภายในสถานศึกษา  
๔.  แผนการด าเนินงาน 
       ๔.๑  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอนุบาลคลองหาด   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
       ๔.๒  โครงการโรงเรียนสุจริต 
 
        จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

 

            ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                                                                            
  
                                                              (นายอนนท์  หันทยุง) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด   
 
 
 


