
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เรื่อง  นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

     ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ ควบคู่การบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับ เพ่ือตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ก าหนดนโยบายการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานเป็นแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ จึงก าหนดนโยบายการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
    1.1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบัติงาน

หรือด าเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่ว่าจะมาเป็นผู้ติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 

    1.2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ 

    1.3 บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

2. ด้านการใช้งบประมาณ 
    2.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง 

/2.2 การเบิกจ่าย... 



    2.2 การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ในเรื่องต่าง ๆ ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไป
ตามข้อเท็จจริง 

    2.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานมีความโปร่ งใส
ตรวจสอบได ้

    2.4 เปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3. ด้านการใช้อ านาจ 
    3.1 ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก

บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการไม่ใช้
อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

    3.2 มีกระบวนการบริการงานบุคคลที่โปร่งใส ไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

  4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
      4.1 บุคลากรในหน่วยงานไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเอง หรือน าไปใช้ 
      4.2 หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคคลภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
       4.3 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานด้วย  

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
    5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญต่อการต้านการทุจริต 
    5.2 หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน       

ให้มีประสิทธิภาพ 
    5.3 หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    5.4 หน่วยงานมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงการน าผล

การตรวจของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

  6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
      6.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน โปร่งใส
เป็นไปตามข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 
      6.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
      6.3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
      6.4 เจ้ าหน้าที่ ของหน่วยงานไม่ เรียกรับ เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืนใด  
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่ 
      6.5 หน่วยงานมีการบริหารงานหรือการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
และส่วนรวมเป็นหลัก 



  7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
      7.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
      7.2 หน่วยงานมีช่องทางการรับฟังการติชมหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
      7.3 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

  8. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 
      8.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
      8.2 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
      8.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เ กิดความ
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

    8.4 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

    8.5 หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
    หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูล

ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบใน 5 ประเด็น คือ 
    9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
    9.2 การบริหารงาน 
    9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
    9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

10. ด้านการป้องกันการทุจริต 
      หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือการเปิดเผย

การด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 
       10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
       10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณา
ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามนโยบายโดยเคร่งครัด 

             ประกาศ ณ วันที่  29   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 

                                                               

       (นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 


