ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
…………………………………………….
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลโดยพล
เอกประยุ ทธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๗ ได้รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ และสร้างเสริมระบบคุณธรรม
ในฐานะผู้บริหารของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จึงขอให้คามั่นใน
การบริหารงานว่าจะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูร ณ์ เขต ๓ ปฏิบัติราชการอย่ างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อให้สารธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่น
ต่อการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จานวน ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มี
ความโปร่ ง ใส การมี ร ะบบการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ห รื อ หลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
ด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังนี้
๑.๑ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงาน
๑.๒ การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
๑.๓ การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการ
ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๑.๔ การดาเนินการ / การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
/ ๒. ด้านความพร้อมรับผิด...

๒. ด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ
ของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน มีความพร้อม ใน
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็จของงานดังนี้
๒.๑ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน ต้ อ งมี พ ฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ที่ แ สดงถึ ง
การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๒.๒ การปฏิบั ติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเอง
๒.๓ การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจานงในการบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่ อนหน่วยงานจะ
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) หมายถึง พฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ในระหว่างการ
ส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริ การ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้วก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑ มีนโยบาย / แนวทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่
ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
๓.๒ มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ทุจ ริ ตต่อเจ้ าหน้ าที่ เช่น การเรี ยกรั บ เงิน สิ่ งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยเพื่อแลกกับการ
ปฏิ บั ติ ง านของตนเอง หรื อ การปฏิ บั ติ / ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ / การใช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ข องตนเอง
อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
๓.๓ มีแนวทางการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตใน
เชิงนโยบาย ซึ่งมีคุณลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มี
สวนได้ส่ ว นเสี ย ที่เ ป็ น หน่ ว ยธุร กิ จ เอกชน เพื่อ เอื้อ ผลประโยชน์ ในสั ญ ญาโครงการหรื อสั มปทานของหน่ว ยงาน
แลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน
๔. วัฒนธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบต่อต้านการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ การปลู กฝั งและสร้ างให้ เจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็น
ผลประโยชน์ที่ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
/ ๔.๒ การปลูกฝัง...

๔.๒ การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จน
กลายเป็นเป็นแนวทางการปฏิบัติหรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization)
ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริตและก่อให้เกิดการลงโทษ ทางสังคม (Socialization)
อันจะทาให้เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะทาการทุจริต
๔.๓ กาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและปราบรามการทุจริตในหน่วยงาน
๔.๔ มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานเห็นความสาคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้าน
การทุจริตได้
๕. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริห ารงานของ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ระบบการบริ ห ารงานในระบบหน่ ว ยงานในเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล ( Personnel
Management)
ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่การสรรหา การพัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ
(Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึงหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการ และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in
Work Assignment) ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้
๕.๑ การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยการกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๕.๒ การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดี
ความชอบ ฯลฯ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานมีกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจและความก้าวหน้าในหน่วยงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
๕.๔ การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องคานึงถึง
ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายของผู้ รั บ มอบหมายงาน มี ค วามเป็ น ธรรมแก่ ผู้ รั บ มอบหมายงานทุ ก คน
อย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบ
ในผลงานที่ได้มอบหมายไปด้วย
๕.๕ การให้ ความส าคัญกับสภาพแวดล้ อมที่เอื้ออานวยและการส่ งเสริมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

/ ๖. ด้านการสื่อสาร...

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication) หมายถึงการสื่อสารภายในหน่วยงาน
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอยู่เป็นประจา เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบข้อมูลข่าวสาร ไปในทิศทาง
เดียวกัน ให้ความสาคัญกับเนื้อหา ช่องทาง วิธีการ และความถี่ในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน
ตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับรู้เข้าใจ และนาไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส
แนวทางการดาเนินงาน
๑. บริ ห ารงานและปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
๒. ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและทั ศ นคติ ใ ห้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์
๕. กรณีพบการทุจริต จะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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