
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน 

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลลำพูน   

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

...................................................................................... 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐   พระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๔  (พ.ศ.๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๗) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมิน

ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ( Integrity  and  Transprency  

Assessment :ITA) 

 ข้าพเจ้า นายวรเชษฐ์    จันทร์ภิรมย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน   สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต ๑   ขอแสดงเจตจำนงว่า  จะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารโรงเรียน

อนุบาลลำพูน  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้บรรลุ

เจตจำนงดังกล่าว  จึงกำหนดเป้าหมาย  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร  ดังนี้ 

 ๑.ด้านการปฏิบัติหน้าที่  

  บุคลากรทุกคนในโรงเรยีนอนุบาลลำพูน   ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่าง

มีคุณธรรมยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ด้วยความโปร่งใส  ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างเคร่งครัด  และให้บริการกับประชาชนหรือผู้ขอรับบริการกับหน่วยงาน  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิ

ควรได้ 

    

 



 

แนวปฏิบัติ ดังน้ี 

   ๑๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตาม

ขั้นตอน  การให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว และไม่ส่งผล

เสียหายต่อราชการ 

   ๑.๒ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือก

ปฏิบัติ  ประสานงานต่างๆ ด้วยดี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผดิชอบต่อหน้าที่  มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี 

   ๑.๓ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้  เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจาก

ผลประโยชน์งานราชการที่ดี 

   ๑.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการ

ประชาชนหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  เพื่อให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

  ๒.ด้านการใช้งบประมาณ 

   บุคลากรในโรงเร ียนอนุบาลลำพูนต้องสำนึก และตระหนักถึงการใช้จ ่าย

งบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงนิภาษีของราษฎร  โดยต้องใชจ้่ายอย่างเหมาะสม และ

ประหยัด  ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ตามกลุ่มงานที่กำกับดูแลและรับผิดชอบด้าน

งบประมาณ  การเบิก - จ่าย และการพัสดุ  ต้องดำเนนิการดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  แนวปฏิบัติดังน้ี 

   ๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย  เพื่อให้เกิดความคุม้ค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 



   ๒.๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการพัสดุต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน  ตามที่กฎหมาย  

ระเบียบหรอืข้อบังคับต่างๆกำหนด 

   ๒.๓ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามที่กฎหมาย  ระเบียบหรอืข้อบังคับกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการ

บริหารงบประมาณ  เท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรอืข้อบังคับต่างๆ 

๒.๔ ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องควบคุม  ดูแลหรอือนุมัต ิ  

การเบิก - จ่ายงบประมาณ เช่น งบประมาณ  เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยง    ค่าเดินทางไปราชการ  เป็นต้น  ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  

  ๓.ด้านการใช้อำนาจ   

   ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้ง สั่งการ

กำกับ  ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง

และชอบธรรม 

  แนวปฏิบัติดังน้ี 

   ๓.๑ ผู ้บังคับบัญชาสั ่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง  เป็นธรรมตาม

ความสามารถ  ความเหมาะสมกับสถานะภาพ  ตำแหน่ง  ระดับ  คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความ

เสมอภาคของบุคคลตามหลักมนุษธรรม  พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่  ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้

เกิดผลสำเร็จ  

   ๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอยหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ใน

ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว  ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม  ไม่ว่า

เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

   ๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง  ปราศจากอคติ  มีความยุติธรรมในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณา



ความดีความชอบให้กับผู ้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ  พร้อมทั้งมีความเป็นผู ้นำที่

รับผิดชอบต่อหนา้ที ่

   ๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่ง  หรืออำนาจหน้าที่ใน

ราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

  ๔.ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

   บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลำพูนตอ้งใชท้รัพยากรของทางราชการ  เพื่อประโยชน์

ในทางราชการ  ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับ

ต่างๆหรอืยินยอมใหบุ้คคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรอืผูอ้ื่น  ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 

  แนวปฏิบัติดังน้ี 

   ๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบใน

ทรัพย์สินของทางราชการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ  ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุด

หรอืสูญหายให้รายงานหรอืดำเนนิการตามที่กฎหมาย  ระเบียบหรอืข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้ 

   ๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในโรงเรียนอนุบาลลำพูน

หรือให้บุคคคลภายนอกยืม ต้องดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆกำหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด 

   ๔.๓ งานพัสดุ ต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรอืคู่มอืในการใช้ทรัพย์สิน

ของทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ 

  ๕.ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

   ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติและประพฤติชอบของโรงเรียนอนุบาลลำพูน  และมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง   พร้อม

ทั้งร่วมกันสอดส่องและแกไขปัญหาการทุจริต  เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลง และหมดไปในที่สุด 

 



  แนวปฏิบัติ ดังน้ี 

   ๕.๑ ทุกกลุ ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของ

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของโรงเรียนอนุบาล

ลำพูน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานผลการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน

ความโปร่งใสกำหนด 

   ๕.๒ ทุกกลุ ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือ

มาตรการต่างๆ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนอนุบาลลำพูน  

ทุกรูปแบบ 

   ๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานและทุกระดับชั้น ต้องกำกับ ติดตามและสอดส่อง

ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้เป็นด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ

รับสินบน  พร้อมทั้งไม่ละเลยหรอืละเว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรอืประพฤติมิชอบ 

   ๕.๔ กลุ ่มตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการ

ตรวจสอบภายในประจำปีด้วยความเคร่งครัดและรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน  ทราบ

โดยตรง 

  ๖.ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 

   บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลำพูนทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึด

หลักมาตรฐานการดำเนินงาน  ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้

เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

  แนวปฏิบัติ ดังน้ี 

   ๖.๑ ผูบ้ังคับบัญชาทุกกลุ่มงานและทุกระดับช้ันการบังคับบัญชา  ตอ้งมพีฤติกรรม

และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ 

ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา และข้อบังคับข้าราชการให้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา

ทุกคน 



   ๖.๒ บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลำพูนทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ

ประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชน หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

   ๖.๓ ทุกกลุ ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆที ่ช ่วยการ

ดำเนินงานให้เกิดความแม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ทำงานมากยิ่งขึน้ 

  ๗.ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

   ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของกลุ่มงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน   

โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน  ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ  ที่ทางราชการแจ้งได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  แนวปฏิบัติ  ดังน้ี 

   ๗.๑ ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้มีข้อมูลที่

ประชาชนควรรับทราบหรอืข้อมูลที่ตอ้งเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

   ๗.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น  ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในทุกกลุ่ม

งาน 

  ๘.การปรับปรุงระบบการทำงาน 

   ทุกกลุ ่มงานต้องดำเนินการปรับปรุง  พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  เพื ่อให้

กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทันสมัย  สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน  

ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน    ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนอนุบาลลำพูน   พร้อมทั้ง

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส  เพื่อสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของ

ประชาชนที่ดีต่อโรงเรียนอนุบาลลำพูน 



  แนวปฏิบัติ   ดังน้ี 

   ๘.๑ ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนา  ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หรือขั้นตอนการให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด 

   ๘.๒ กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม  สนับสนุนการ

ดำเนนิภารกิจที่ใหป้ระชาชนหรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของโรงเรียนอนุบาล

ลำพูน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น  ด้านการวางแผนงาน  ด้านการดำเนินงานหรือด้านการ

ประเมินผลการดำเนินงาน  เป็นต้น  เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนอนุบาลลำพูน 

   ๘.๓ ทุกกลุ่มงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้  พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดยีิ่งขึ้น 

   ๘.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ให้บริการหรือดำเนินงานให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๙.ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

   โรงเรียนอนุบาลลำพูน  ดำเนินการนำข้อมูลที ่ประชาชนควรทราบและเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของของโรงเรียนอนุบาลลำพูน  ไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน  

ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน(Social   Network)  ข้อมูล

แผนการดำเนินงาน  ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ข้อมูลการ

บริหารและพัฒนาบุคคล     ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียน   การทุจริต  และช่องทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลลำพูน   

  แนวปฏิบัติ  ดังน้ี 

   ๙.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  งานประชาสัมพันธ์   ต้องส่งเสรอม สนับสนุนให้ทุก

กลุ่มงาน ดำเนินตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอนุบาลลำพูน   ต่อ

สาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  และตามที่กฎหมาย  

ระเบียบหรอืข้อบังคับ ต่างๆกำหนด 



   ๙.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนในการนำข้อมูลของกลุ่มงานและข้อมูลที่

ประชาชนควรทราบ  หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจ ต่างๆ  ของกลุ่มงานลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน

อนุบาลลำพูน  เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนอนุบาลลำพูน 

   ๙.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์  ต้องส่งเสริม  สนับสนุนการใช้

ช่องทางการสื ่อสารในรูปแบบ  Social  Network  เช่น  Facebook   Line   เป็นต้นในการสื ่อสารและ

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนอนุบาลลลำพูน  เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่

เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 

   ๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน  ต่อสาธารณะชน  เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึง

ความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนอนุบาลลำพูน   

   ๙.๕ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร  ต้องดำเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากร

บุคคลให้มีความโปร่งใส  ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล

งาน การดำเนินการทางวินัย  รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่ง

ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน  พรอ้มทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

๑๐.ด้านการป้องกันการทุจริต 

 บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลำพูน ต้องดำเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของ

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล  การ

ดำเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริต  และสามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งเสริมสร้าง

วัฒนธรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมของโรงเรียนอนุบาลลำพูน  ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต

และประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์  โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่งใน

คุณธรรม จรรยาของขา้ราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางดา้นการศกึษา 

 แนวปฏิบัติ  ดังน้ี 

  ๑๐.๑ ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ทุก

คน ต้องดำเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจรติ  โปร่งใสและมีธรรมาภบิาล 



  ๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือ

ประพฤติมิชอบหรือมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เข้าทำสัญญาโครงการสัมปทานหรอืรับจ้างใดๆ จากโรงเรยีนอนุบาลลำพูน 

  ๑๐.๓ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ต้องส่งเสริม  สนับสนุนการดำเนินการ

ประเมินความเสี่ยง การทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการ

ความเสี่ยงการทุจรติ เพื่อให้แต่ละกลุ่มละกลุ่มงานนำไปดำเนนิการป้องการการเดินทางการทุจรติ 

  ๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการ

เสริมสรา้งภาพลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ  ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุก

รูปแบบ 

  ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร  

ข้าราชการครู  พนักงานราชการและลูกจ้างทุกคน  ต้องรับทราบและปฏิบัติตามเจตจำนงในการบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง

การสื่อสารของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ให้สาธารณชนรับทราบ และการไม่ปฏิบัติตามเจตจำนงในการ

บริหารงานดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชา ตักเตอืน  นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับ

การพัฒนาหรอืรายงานให้ผู้นวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนนิการทางวินัยต่อไป 

 

  จงึประกาศให้ทราบทั่วกัน 

    

ประกาศ   ณ   วันที่  ๓๑  เดือนพฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

     (นายวรเชษฐ์      จันทร์ภิรมย์) 

            ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


