ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------------------------------------------------เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ ควบคู่การบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาเพชรบูร ณ์ เขต 1 จึง ได้ก าหนดนโยบายการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐานเป็นแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ จึงกาหนดนโยบายการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
1.1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบัติงาน
หรือดาเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะมาเป็นผู้ติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
1.2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ
1.3 บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. ด้านการใช้งบประมาณ
2.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
/2.2 การเบิกจ่าย...

2.2 การเบิ กจ่ า ยเงิน ของบุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ในเรื่องต่าง ๆ ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไป
ตามข้อเท็จจริง
2.3 กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการตรวจรั บ พั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานมี ค วามโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้
2.4 เปิดโอกาสให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
3. ด้านการใช้อานาจ
3.1 ผู้ บังคับบั ญชามีการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลื อก
บุคลากรเพื่อให้สิ ทธิป ระโยชน์ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการไม่ใช้
อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3.2 มีกระบวนการบริการงานบุคคลที่โปร่งใส ไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
4.1 บุคลากรในหน่วยงานไม่นาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเอง หรือนาไปใช้
4.2 หน่ ว ยงานมี ก ระบวนการในการขออนุ ญ าตที่ ชั ด เจนและสะดวก ในการขอยื ม
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคคลภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน
4.3 หน่ ว ยงานมี การจั ด ทาแนวทางปฏิ บัติ เกี่ ย วกั บการใช้ท รั พย์ สิ น ของทางราชการ
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้ องมีการกากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานด้วย
5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสาคัญต่อการต้านการทุจริต
5.2 หน่ ว ยงานมี ก ารทบทวนนโยบายหรื อ มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
5.3 หน่วยงานมีการจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.4 หน่วยงานมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงการนาผล
การตรวจของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
6. ด้านคุณภาพการดาเนินงาน
6.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้ บริการ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน โปร่งใส
เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนด
6.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
6.3 เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
6.4 เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานไม่ เ รี ย กรั บ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่
6.5 หน่วยงานมีการบริหารงานหรือการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
7.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
7.2 หน่ ว ยงานมี ช่ อ งทางการรั บ ฟั ง การติ ช มหรื อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานการให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน
7.3 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
8. ด้านการปรับปรุงระบบการทางาน
8.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
8.2 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
8.3 หน่ วยงานมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้ บริการให้เ กิดความ
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น
8.4 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
8.5 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบใน 5 ประเด็น คือ
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
9.2 การบริหารงาน
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
10. ด้านการป้องกันการทุจริต
หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อการเปิดเผย
การดาเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ
10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ให้ บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 พิ จ ารณา
ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามนโยบายโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

The Declaration of Intent to Administrate Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1
with Honesty and Integrity

Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 (PBN 1) emphasizes on the
management with integrity and transparency according to the intention of the Constitution of the
Kingdom of Thailand, B.E.2560, Official Information Act B.E. 2540, Royal Decree on Criteria and
Procedures for Good Governance, B.E.2546, National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (B.E.2560 2564), and the 10th government policy on "Promotion on the governance administration with good
governance and the prevention of corruption and misconduct in the government sector."
As the leader of the PBN 1, I would like to declare my intention to administer this
organization in honesty, and transparency without corruption in order to be the standards,
regulations and values for government officials and personnel to adhere and perform with other
rules. I require government officials, personnel, and all schools which belong to PBN 1 perform as
follows,
1. Working with good governance: We intend to work by focusing on the needs of
people. We carry out our tasks with fast, accurate, equitable, transparent and fair service.
2. Working under the law strictly: We intend to perform every stage in accordance
with law, regulations and rules completely, and strictly.
3. Indoctrinating values and attitudes: We require teachers to indoctrinate values
and attitudes to students and personnel in schools to have knowledge, understanding, ethics,
morality, and sufficiency economy philosophy, and adapt in their living lives.
4. Organizational Culture and Integrity: We will not tolerate any forms of corruption,
against, and end up any corruption founds in our organization.
5. Cultivating and raising awareness: We require teachers to cultivate their students'
awareness on corruption, and anti any forms of corruption around them.
6. Transparency: We are required to reveal information regarding the implementation
of official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders to
participate in PPESA01's inspection, disclose information in all forms of activities, and establish a
precise administration and management system in dealing with complaints.

7. Anti-Corruption: We intent to carry out our tasks honestly and refrain from using
our positions for personal benefits such as bribery or special perks.
8. Coordinating and cooperating: We are willing to coordinate and cooperate with
the Office of the National Anti-Corruption Commission (ONACC) in the implementation of National
strategy on prevention and suppression of corruption, Phase 3 (B.E.2560 - 2564)
9. Complaining: People and stakeholders are able to make complaints, giving us
clues of corruption, and information via PPESA01.
Hereby declared to be acknowledged and practiced by all involved
Given on January 29th, B.E.2564 (2021)

( Mr.Banjurd Klinjant )
Director of Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1

碧差汶小学教育区第一办事处公告
主题：为了改善碧差汶小学教育区第一办事处管理
-------------------------------------碧差汶小学教育区第一办事处强调以德管理和透明化管理。
根据《泰王国 2017 年宪法》的精神， 1997 年《政府信息法》，2003 年关
于改善政府管理的规章和制度的皇家法令，《预防和制止腐败国家战略》第
三阶段 （2017 年–2021 年）以及政府政策第 10 号文件“改善政府管理,
防止和制止公共部门的腐败和不当行为”。这有赖于公务员在价值观、道德
观、伦理观上保持高洁。倡导廉洁与高效管理公共行政系统，一起预防和遏
制各级政府官员的腐败和不当行为。树立人民对政府系统的信心。
作为碧差汶小学教育区第一办事处的管理员，我特此宣布，要改善道
德政策管理的意图。道德和透明，无腐败成为公务员和组织人员要遵守的规
则和其他法规的标准准则和价值观。以及其它领导该机构透明化执行任务的
规章制度。诚实守信，廉洁管理，廉洁从政。根据改善政府管理的这一原
则，碧差汶小学教育区第一办事处、第一区以及碧差汶小学教育区第一办事
处下的所有教育机构的人员和官员，都应遵循以下行动：
1. 按照改善政府管理原则运作。旨在以快速、准确、公平、透明化和公
平化地服务满足人民的需求。
2. 依法执行所有步骤。全面、严格地制定规章制度，促进人员遵守法
律、法规。
3. 培养教育机构人员有知识、有理解、遵守道德和伦理原则、将经济哲
学充分应用于工作和生活的价值观和态度。
4. 培养和提高反腐意识，知道如何区分个人利益和共同利益。培养道德
意识，预防组织腐败。创造反腐败文化环境。
5. 提高学生对腐败的有害影响和反腐败的认识。
6. 透明化披露关于该机构任务运作的信息，包括采购信息，为公众或利
益相关方提供参与审计的机会。披露各类活动的信息，并有明确的投
诉管理系统。

7. 不允许个人有超出 NACC 规定的标准和福利财产，不得对他人财产有任
何形式的剥削。
8. 协调和合作实施国防战略。并按照第三阶段（2017 年–2021 年）文件
抑制腐败。
9. 向公众宣传，公众可通过碧差汶小学教育区第一办事处提供腐败线索
和投诉。
特此通告
通告日期：2021 年 1 月 29 日

(班杰德 景瞻)
碧差汶小学教育区第一办事处主任

