
 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

เรื่อง  การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 
และการกําหนดนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

 

--------------------------------------------------- 
 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.๒๕๕๗  พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔)  และนโยบายของรัฐบาล ข้อที ่๑๐  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ 
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรมและ
จิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรคีวามเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ น้ัน 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  จึงได้แสดงเจตจํานงสุจริต 
ในการบริหารงาน และกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติ ค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด 
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทาํงาน 
ในหน่วยงาน และด้านการสือ่สารภายในหน่วยงาน และเช่ือมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากร 
ทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของปะชาชน และคาดหมายว่า
ข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายน้ี 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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รายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 

และการกําหนดนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

ลงวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑  ว่าจะบรหิารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน 
จึงได้กําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วยนโยบายและแนวทางให้ถือปฏิบัติและ
ดําเนินการ ดังน้ี 
 นโยบาย 
 ๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency)  หมายถึง  การปฏิบัติราชการตามภารกิจ 
ของหน่วยงานท่ีมีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังน้ี 
  ๑.๑  การเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานในข้ันตอนต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ต้ังแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทําแผนงาน ร่วมดําเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  ๑.๒  การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดําเนินการและส่งเสริมให้เกิด 
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  ๑.๓  การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน 
รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว 
  ๑.๔  การดําเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 
 ๒. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability)  หมายถึง  การปฏิบัติราชการตามภารกิจ 
ของเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน มีความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสําเร็จ 
ของงาน ดังน้ี 
  ๒.๑  ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน ต้องมีพฤตกรรมและทศันคติที่แสดงถึง 
การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
  ๒.๒  การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผดิชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
  ๒.๓  การกําหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจํานงในการบริหารงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นแก่สงัคมว่าการขับเคลื่อน
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
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 ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free)  หมายถงึ  
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดําเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน
ในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเง่ือนไขพิเศษหรือ 
จูงใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่าน้ีมาก
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรม
แล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  ๓.๑  มีนโยบาย/แนวทาง เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์
แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อ่ืนผูใ้ด 
  ๓.๒  มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรรมที่เขา้ข่าย
การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนเอง 
อย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อ่ืนผู้ใด 
  ๓.๓  มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิใหม้ีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต 
ในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตทีเ่กิดจากความสัมพันธ์เก้ือหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน
กับผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 ๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)  หมายถึง  หน่วยงานภาครัฐมีการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ 
และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
  ๔.๑  การปลูกฝังและสร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเก่ียวกับการกระทําที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
  ๔.๒  การปลูกฝัง สั่งสอน หรอืถ่ายทอดพฤติกรรมและทศันคติในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม 
(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษ 
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะทําให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริต 
  ๔.๓  กําหนดและจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
  ๔.๔  มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้นการทุจริตได้ 
 ๕ คุณธรรมการทํางานในหนว่ยงาน (Work Integrity)  หมายถึง  ระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel 
Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากร
มนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มคา่ หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และ 
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคํานึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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  ๕.๑  การให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกัน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการกําหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  ๕.๒  การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย พิจารณา 
ความดีความชอบ ฯลฯ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคณุธรรมในการบริหารบุคคลภายในหน่วยงาน 
มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 
  ๕.๓  การมคีณุธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาํเป็นต่อการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 
มากที่สุด 
  ๕.๔  การมคีณุธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องคํานึงถึง
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน 
อย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบ
ในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย 
  ๕.๕  การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 ๖. ด้านการสือ่สารภายในหน่วยงาน  การสื่อสารภายในหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
อยู่เป็นประจํา เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบข้อมูลข่าวสารไปในทศิทางเดียวกัน ให้ความสําคญักับ
เน้ือหา ช่องทาง วิธีการ และความถ่ีในการสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเก่ียวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ตามหลัก
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และนําไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 แนวทางการดําเนนิงาน 
 ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
 ๒. ปลูกฝังค่านิยมและทศันคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
 ๓. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ 
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลขา่วสาร เบาะแสการทุจริต รอ้งเรียน ร้องทุกข์ 
ผ่านศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
 ๕. กรณีพบการทุจริต จะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
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