ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
และการกําหนดนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน
---------------------------------------------------

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้แสดงเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงาน และกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติ ค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทํางาน
ในหน่วยงาน และด้านการสือ่ สารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากร
ทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของปะชาชน และคาดหมายว่า
ข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจักรพรรดิ์ จิตมณี )
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
และการกําหนดนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
---------------------------------------------------

เพื่อเป็นการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน
จึงได้กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยนโยบายและแนวทางให้ถือปฏิบัติและ
ดําเนินการ ดังนี้
นโยบาย
๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ การเปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ
ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทําแผนงาน ร่วมดําเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน
๑.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดําเนินการและส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด
๑.๓ การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน
รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว
๑.๔ การดําเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
๒. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสําเร็จ
ของงาน ดังนี้
๒.๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน ต้องมีพฤตกรรมและทัศนคติที่แสดงถึง
การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๒.๒ การปฏิบตั ิงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
๒.๓ การกําหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจํานงในการบริหารงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สงั คมว่าการขับเคลื่อน
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

-๒๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) หมายถึง
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดําเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน
ในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือ
จูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรม
แล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑ มีนโยบาย/แนวทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผูใ้ ด
๓.๒ มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรรมที่เข้าข่าย
การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนเอง
อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
๓.๓ มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
ในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตทีเ่ กิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน
กับผู้มีส่วนได้สว่ นเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ
และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ การปลูกฝังและสร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทําที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๔.๒ การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม
(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะทําให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริต
๔.๓ กําหนดและจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
๔.๔ มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้นการทุจริตได้
๕ คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel
Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากร
มนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และ
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคํานึงถึงความรู้
ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

-๓๕.๑ การให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการกําหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๕.๒ การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณา
ความดีความชอบ ฯลฯ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคณ
ุ ธรรมในการบริหารบุคคลภายในหน่วยงาน
มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
๕.๓ การมีคณ
ุ ธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาํ เป็นต่อการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
มากที่สุด
๕.๔ การมีคณ
ุ ธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องคํานึงถึง
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน
อย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบ
ในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย
๕.๕ การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๖. ด้านการสือ่ สารภายในหน่วยงาน การสื่อสารภายในหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
อยู่เป็นประจํา เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกัน ให้ความสําคัญกับ
เนื้อหา ช่องทาง วิธีการ และความถี่ในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ตามหลัก
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และนําไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส
แนวทางการดําเนินงาน
๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
๓. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
๕. กรณีพบการทุจริต จะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขัน้ สูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
---------------------------------------------------

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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จ ันทรร ัตน์ เรื อ งจิร ัชยา : น ก
ั วิช าการศึก ษา

กลุ่ม ส่ง เสริม การจ ัดการศึก ษา

รายการหน ง
ั สือ เวี ย น : 0 รายการ

งานสารบรรณ

หน ง
ั สือ ส่ว นต ัว

ระบบวินิ จ ฉัย ส ังการ

ระบบจอง/น ด
ั หมาย

ระบบข่า ว

ดาวน์ โ หลด

กลุม
่ งาน > กลุม
่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา > ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม > การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ตามโครงการ
เสริมสร ้างคุณ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้ องกันการทุจริต” (กิจกรรมสํานักงานเขตพืน
 ทีก
 ٳารศึกษาสุจริต)

การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องก ันการ
ํ น ักงานเขตพืนทีการศึกษาสุจริต)
ทุจริต” (กิจกรรมสา
ผูส
้ ง่ : จันทรรัตน์ เรืองจิรช
ั ยา

ว ันทีส่ง : 02/02/2017 16:17
เรือง : การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ตามโครงการเสริมสร ้างคุณ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้ องกัน
การทุจริต” (กิจกรรมสํานักงานเขตพืน
 ทีก
 ٳารศึกษาสุจริต)
รายละเอียด :

บ ันทึก ข้อ ความ

ส่ว นราชการ

ที

กลุม
่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

………………………………………..…………………ว ันที ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้ องกันการทุจริต”
﴾กิจกรรมสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุจริต﴿
เรื อง

……………………………………………………………………………………………………………………………………

เรี ย น

ผูอ
้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

๑. เรื องเดิม



สพฐ. กําหนดการประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ก
ิ ารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้ องกันการทุจริต”
﴾กิจกรรมสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุจริต﴿ ระหว่างวันที ๑๔๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร โดยมีเนือหาสาระที
เกียวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในรอบที ๑ ประเมินด ัชนี
ความพร้อ มร ับผิด ของผู้บ ริห ารสํา น ก
ั งาน ในเรืองการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซือสัตย์สจ
ุ ริตต่อเจ้าหน้าที ต่อสาธารณชน มีการกําหนด
นโยบาย มาตรการ แผนงานฯ เพือพัฒนาหน่ วยงานให้มค
ี ณ
ุ ธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน ITA ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความ
โปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่ วยงาน
และด้านการสือสารภายในหน่ วยงาน

๒. ข้อ เท็ จ จริง

๒.๑ สพฐ. ได้จดั ส่งหนังสือ จัดส่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เรือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตามประกาศดังแนบ และขอให้สาํ นักงานเขตพืนทีการศึกษา ดําเนินการลงข้อความในเว็บไซต์ของหน่ วยงานของตน
ในแบบเนอร์ ทีว่า “ประกาศสํา น ก
ั งานคณะกรรมการการศึก ษาข นพื
ั
นฐาน เรื อง เจตจํา นงสุจ ริต ในการบริห ารงานสํา น ก
ั งานคณะกรรมการการศึก ษา
ข นพื
ั
นฐาน” และขอให้จ ัดทํา สติก เกอร์ ใ นสโลแกนคํา ว่า “สพฐ.เสริม สร้า งส ังคม ไม่ท นต่อ การทุจ ริต ” ประชาส ัมพ ันธ์ พร้อ มท งแจ้
ั
ง สถานศึก ษาใน
ส ังก ัดได้ท ราบต่อ ไป

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นควรดําเนินการดังนี

๑﴿ แจ้งกลุม
่ งานประชาสัมพันธ์ นําประกาศของ สพฐ. จัดลงในเว็บไซต์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว

๒﴿ ขออนุมตั จิ ดั ทําสติกเกอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ซม. จํานวน ๑๕๐ แผ่น ๆ ละ ๗๕ บาท เป็ นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท เพือสําหรับแจกให้
กับสถานศึกษาในสังกัด

๒.๒ การจัดทําประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เห็นสมควรดําเนินการดังนี

ตามการประเมิน ด ัชนี

ความพร้อ มร ับผิด ของผู้บ ริห ารสํา น ก
ั งาน

http://202.29.212.12/ioffice2560/frm_answer.php?topicid=906
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๑﴿ จัดทําประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ﴾ประกาศดังแนบ﴿

๒﴿ แจ้งประกาศดังกล่าวให้กบั โรงเรียนรับทราบและถือปฏิบตั ิ พร้อมทังประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูป
้ กครองนักเรียน ได้รบั ทราบด้วย

๓﴿ ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจํานงดังกล่าวให้กบั บุคลากรในสํานักงาน ได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิ

๔﴿ ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจํานงทางเว็บไวต์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมอบหมายให้กลุม
่ งานประชาสัมพันธ์ดาํ เนินการ

๓. ข้อ กฎหมาย

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็ นผูม
้ อ
ี าํ นาจในการอนุมตั /ิ ลงนาม

๔.ข้อ พิจ ารณา

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและพิจารณา

๔.๑ เพือโปรดทราบการประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

๔.๒ การอนุมตั ก
ิ ารจัดจ้างทําสติกเกอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ซม. จํานวน ๑๕๐ แผ่น ๆ ละ ๗๕ บาท เป็ นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท จากงบ
ประมาณของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

๔.๓ ลงนามในประกาศ เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

๔.๔ ลงนามหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดรับทราบและถือปฏิบตั ต
ิ ามประกาศฯ

๔.๕ ลงนามบันทึกแจ้งบุคลากรในสํานักงาน รับทราบและถือปฏิบตั ิ

๔.๖ แจ้งกลุม
่ งานประชาสัมพันธ์ นําประกาศของ สพฐ. ตามข้อเท็จจริง ๒.๑ และประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ลงในเว็บไซต์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

นางจันทรรัตน์ เรืองจิรชั ยา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

เอกสารแนบ :

3.ประกาศเจตจํานง
3.ประกาศเจตจํานง
3.ประกาศเจตจํานง
3.ประกาศเจตจํานง
3.ประกาศเจตจํานง
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ความคิดเห็นที 1
โดย : วันชัย พันธ์สงิ ห์จบ
ว ันที : 02/02/2560 16:28
รายละเอียด :

เพือ
 ٳโปรดทราบ อนุมัตแ
ิ ละเห็นชอบลงนามตามเสนอ

ความคิดเห็นที 2
โดย : ประพันธ์ สุดโต
ว ันที : 06/02/2560 09:43
รายละเอียด :

สมควรอนุมัตแ
ิ ละลงนาม
ความคิดเห็นที 3
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iOffice สํานั กงานเขตพืนทีก
 ٳารศึกษาประถมศึกษา สุพ รรณบุรี เขต 1 2560

โดย : จักรพรรดิ ٶจิตมณี
ว ันที : 06/02/2560 11:58
รายละเอียด :

๑.อนุมัต/ิ อนุญาต
๒.ลงนามแล ้ว

จักรพรรดิ ٶจิตมณี
ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็น
ภาพ
รายละเอียด

ตอบคําถาม
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ที่ ศธ ๐๔๑๖๐ / ๘๐๗

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ถนนมาลัยแมน
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
จํานวน ๑ ชุด
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซือ่ สัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้แสดงเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงาน และกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ ค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อม
รับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรม
การทํางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ตามประกาศดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพรรดิ์ จิตมณี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์๐-๓๕๕๒-๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๘
โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๑๑๙๑

ที่ ศธ ๐๔๑๖๐ / ๘๐๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ถนนมาลัยแมน
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง การประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
จํานวน ๑ ชุด
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซือ่ สัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้แสดงเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงาน และกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ ค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อม
รับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรม
การทํางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ตามประกาศดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพรรดิ์ จิตมณี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์๐-๓๕๕๒-๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๘
โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๑๑๙๑

ที่ ศธ ๐๔๑๖๐ /๕๕๗

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ถนนมาลัยแมน
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง การประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
จํานวน ๑ ชุด
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซือ่ สัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้แสดงเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงาน และกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ ค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อม
รับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรม
การทํางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ตามประกาศดังแนบ ทั้งนี้ขอความร่วมมือ
สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตดังกล่าวให้กับบุคลากร
ในสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด ทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพรรดิ์ จิตมณี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์๐-๓๕๕๒-๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๘
โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๑๑๙๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ที่……………………………………………..……………………วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง การประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทุกท่าน
ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, บุคลากรในสังกัด ทุกท่าน
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซือ่ สัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบราชการ นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้แสดงเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงาน และกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ ค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทํางาน
ในหน่วยงาน และด้านการสือ่ สารภายในหน่วยงาน ตามประกาศดังแนบ ทั้งนี้ขอให้บคุ ลากรในสํานักงาน
ทุกท่านรับทราบและยืดถือประกาศฯ เป็นแนวทางปฏิบัติ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายจักรพรรดิ์ จิตมณี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

