ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
-----------------------------โรงเรี ย นบ้ า นเหมื อ งแพร่ มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะบริห ารจัด การองค์ ก รอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล โดยให้
ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่
สัง คมว่า โรงเรียนบ้านเหมื องแพร่ เป็นองค์ก รธรรมาภิบ าล ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านเหมื องแพร่ จึง ขอ
ประกาศเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้
๑) ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดาเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
๒) ด้านความพร้อมรับผิด คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมาย
ระเบียบ วิธีก ารที่ ถูกต้อง รับ ผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริห ารงาน และพร้อมที่ จะถูก ตรวจสอบเพื่อให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
๓) ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน
๔) ด้านวัฒนธรรมในองค์กร คือ มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานทีย่ ึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน คือ กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อานวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ
งบประมาณ และการมอบหมายงาน
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นางระพีพร โคตรชนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
-----------------------------โรงเรียนบ้านเหมื อ งแพร่ ให้ความส าคัญ กั บ การบริห ารงานภายใต้ก รอบการบริห ารจัดการ
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 การป้องกันและปราบป รามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และสร้าง
เสริมระบบคุณธรรม
ในฐานะผู้บริหารของ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ จึง ขอให้คามั่ น
ในการบริหารงานว่าจะ
บริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส
และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงาน
เพื่อให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของโรงเรียนบ้านเหมื อง
แพร่ จานวน ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานทีม่ ี
ความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Gevernance) ด้วยความ
เป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังนี้
๑.๑ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ของหน่วยงาน ตั้ง แต่ก ารแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดแผนงาน ร่วมดาเนินการและร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
๑.๒ การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
๑.๓ การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน
รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๑.๕ การดาเนินการ/การจัดการกับเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่

๒. ด้ า นความพร้อ มรับ ผิด (Accountability) หมายถึ ง การปฏิ บัติร าชการตามภารกิ จ ของ
เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน ดังนี้
๒.๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๒.๒ การปฏิบัติง านในทุก ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ ที่มี ความถูก ต้องตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเอง
๒.๓ การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจานงในการบริหารงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจ ริต และพร้อ มรับ ผิดเมื่ อ เกิ ดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ สังคมว่าการขับเคลื่อน
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) หมายถึง พฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส 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 าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการ
เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
๓.๒ มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
๓.๓ มี แนวทางการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิ ให้มี พฤติก รรมที่เข้าข่าย
การทุ จ ริตในเชิงนโยบาย ซึ่ง มี คุณลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิ ดจากความสัม พั นธ์เกื้อหนุนกั นระหว่างผู้บริหาร
ของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน
ของหน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน
๔. วัฒนธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบต่อต้าน
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ การปลูกฝังและสร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับ การกระทา
ที่เป็นผลประโยชน์ที่ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
๔.๒ การปลูกฝัง สั่ง สอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ จ นกลายเป็นแนวทางการปฏิบั ติห รือวัฒ นธรรมที่ ดี ของหน่ วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสัง คม
(Socialization) ให้ ไ ม่ ย อมรับ พฤติ ก รรมการทุ จ ริต จนกระทั่ ง ไม่ ท นต่อ การทุ จ ริต และก่ อให้เ กิ ดการลงโทษ
ทางสังคม (Socialization) อันจะทาให้เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะทาการทุจริต
๔.๓ กาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

-๒๔.๔ มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสาคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม
มีระบบการบริหารงานในระบบหน่วยงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่การสรรหา การพัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget
Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work
Assignment) ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้
๕.๑ การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยการกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๕.๒ การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณา
ความดีความชอบ ฯลฯ ต้อ งเป็นไปด้วยความยุติธรรม มี คุณธรรมในการบริ หารงานบุคคลภายในหน่วยงาน
มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในหน่วยงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้อง
เป็นไปอย่างโปร่ง ใสและจะต้อ งพิ จ ารณาใช้จ่ายในสิ่ง ที่ จ าเป็ น ต่อการดาเนิ นงานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
๕.๔ การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญ ชาที่จะต้อง
คานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน
อย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบใน
ผลงานที่ได้มอบหมายไปด้วย
๕.๕ การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication) หมายถึง การสื่อสารภายในหน่วยงาน
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอยู่เป็นประจา เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบข้อมูลข่าวสารไปในทิศทาง
เดียวกัน ให้ความสาคัญกับเนื้อหา ช่องทาง วิธีการ และความถี่ในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน
ตามหลั ก ประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลให้เ จ้า หน้ าที่ ทุ ก ระดับ รับ รู้เ ข้า ใจ และน าไปปฏิ บัติ อย่ า งมี คุณธรรม
และความโปร่งใส
แนวทางการดาเนินงาน
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 ง ค่ า นิ ยมและทั ศ นคติ ใ ห้บุค ลากรในสัง กั ด มี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจ ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต

-๓๓.ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุ กขั้นตอนและเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์
๕.กรณีพบการทุจริต จะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
ประกาศ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางระพีพร โคตรชนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
-----------------------------โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่าง มีธรรมาภิ
บาล โดยให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อ
สร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ในฐานะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นบ้ า นเหมื อ งแพร่ จึ ง ขอประกาศเจตจานงในการบริ ห ารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้
๑) ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดาเนิน ภารกิ จ ของหน่ว ยงาน
รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
๒) ด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด คื อ มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการ
บริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อ โรงเรียนบ้าน
เหมืองแพร่
๓) ด้านความปลอดจากการทุจริตถ คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน
๔) ด้ า นวั ฒ นธรรมในองค์ ก ร คื อ มี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ ของ
หน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมี
ระบบต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

๕) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน คือ กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อานวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

