ประกาศสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกีย่ วข้อง ในสังกัด
***************************
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปั ญ หาทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภ าพ สานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทามาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ที่ เกี่ ยวข้ อง ในสั งกัด ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาสุพ รรณบุรี เขต ๑ เพื่ อ ให้ ทุ ก
หน่ ว ยงานในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุพ รรณบุ รี เขต ๑ ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทั้งนี้
ได้ มุ่ ง เน้ น ให้ การด าเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ตของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของ
สังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 25๔6 อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงกาหนดหลักเกณฑ์ การดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดังนี้
/ปฏิบัติตาม...
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ปฏิ บั ติ ตามนโยบายการป้ องกั น และต่อ ต้ านการทุ จริ ต การให้ ห รือรับ สิ น บน รวมทั้ง ก ฎ ระเบี ยบ และ
ข้อบังคับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่
รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ หรือ สถานศึกษาในสังกัด โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
ในการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
o การให้ หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องรับ เรื่องใน
โอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
ในสังคมเท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
o การให้ เงิ นบริ จาคเพื่ อ การกุ ศล จะต้อ งกระทาในนามสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่
เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบ ที่กาหนดไว้
และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูก
นาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
o การให้ เงินสนับ สนุ น ไม่ ว่าจะเป็ น เงิน วัตถุ หรื อทรัพ ย์สิน แก่ กิจกรรมหรือ โครงการใด ต้ องมี การ
ระบุชื่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยการให้การสนับสนุน
นั้ น ต้ อ งมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริม ธุร กิ จ ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข อง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบ
ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
o สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มี นโยบายเป็นกลางทางการเมือ ง
โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดาเนินการ
หรื อ ด าเนิ น กิ จ กรรมใดๆ รวมถึ ง การน าทรั พ ยากรใดๆ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาสุ พรรณบุรี เขต ๑ ไปใช้เพื่ อด าเนิน การหรือกิจ กรรมทางการเมื อง อั นจะทาให้
สูญเสียความเป็นกลางหรือได้ รับ ความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเมือง
/มาตรการ/แนวทาง...

-๓มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน


ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะดาเนินการ
ด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต
คอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑
หรือสถานศึกษา ในสังกัด สานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ อย่าง
เหมาะสม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจักรพรรดิ์ จิตมณี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

