








 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
                                                ......................................... 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  ให้ความสำคญักับการบริหารงาน
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝงัค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก ในการรักษา 
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย ์สจุริต ควบคู่กับการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ            
เพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หน้าทีข่องรัฐทุกระดบั และตอบสนองความต้องการ 
พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความเชื่อมัน่ในระบบราชการ 

ในฐานะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  จึงขอให้คำมัน่         
ในการบริหารงานว่า จะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณธรรม มีความโปรง่ใส และปราศจากการทุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อให้สาธารณชน ผูรั้บบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่น          
ต่อการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  ดังนี ้

๑. การปฏิบัติหน้าท่ี 
1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีคุณธรรม โดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาที่กำหนดไว้อยา่งเคร่งครัดและจะต้องเป็นไป
อย่างเทา่เทียมกัน ไม่ว่าจะเปน็ผู้มาติดต่อท่ัวไป หรือผู้มาตดิต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
  1.2 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยไม่หวงั
สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที ่
  1.3 บุคลากรทุกคนปฏิบตัิหน้าที่อย่างมุง่มั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่ท่ีรับผดิชอบ 
     2. การใช้งบประมาณ 
  2.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นบัตั้งแต่การจดัทำแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปรง่ใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
  2.2 การเบิกจา่ยเงินของบุคลากรภายในเก่ียวกับเร่ืองตา่งๆ เช่น คา่ทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเดินทาง ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
  2.3 งานพสัดตุ้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดตุ่างๆ เปน็ไปอยา่งถูกต้อง 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับตา่งๆ กำหนด 
  2.4 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการ ให้เปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
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3. การใช้อำนาจ   
3.1 ผู้บงัคับบญัชามีการมอบหมายงานอยา่งถูกต้อง เปน็ธรรมตามความสามารถ ประเมินผล 

การปฏิบัตงิาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบตัิงานอยา่งเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ รวมท้ังสั่งการ กำกับดแูล           
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบตัิหนา้ที่โดยทีไ่ม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับตา่งๆ  
  3.2 ผู้บงัคับบญัชาไมส่ัง่การหรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ  
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะท่ีเป็นเร่ืองส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเร่ืองที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
  3.3 ผู้บงัคับบญัชาต้องวางตวัเป็นกลาง ปราศจากอคติ มคีวามยุติธรรมในการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการและใช้ดุลพินิจในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับผู้ใต้บงัคับบญัชา 
ต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ  
     4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  4.1 บุคลากรในหน่วยงานตอ้งใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นำ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคบัต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใด
นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
  4.2 ผู้บงัคับบญัชาต้องกำกับ ดูแล บำรงุรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทางราชการ       
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิหากทรัพย์สินเกดิการชำรุดหรือสูญหายให้รายงานหรือ
ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับตา่งๆ ที่กำหนดไว ้

4.3 หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ในการยืมทรัพย์สนิ 
ของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน 
  4.4 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการท่ีถกูต้อง 
เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบและนำไปปฏิบัต ิรวมถึงจะต้องมีกำกับดแูลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ เพื่อให้เกดิความเป็นระเบียบ มีระบบและสามารถตรวจสอบได้ 
      5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  5.1 ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานให้ความสำคญักับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5.2 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ รวมถึงการให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนมาตรการตามแนวทางของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และส่งเสริม สนับสนุน
การดำเนนิงานตา่งๆ ด้านการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนว่ยงานในทุกรูปแบบ 
  5.3 ผู้บงัคับบญัชาทุกระดับช้ัน ต้องกำกับ ติดตาม ดแูลการปฏิบัตงิานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมทั้งไมล่ะเลยหรือละเว้น 
การดำเนนิการเม่ือพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  5.4 หน่วยงานมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
      6. คุณภาพการดำเนนิงาน 
  6.1 ผู้บงัคับบญัชาทุกระดับช้ัน ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการปฏบิัติงาน มีการ
ถ่ายทอดการปฏิบัตงิานที่เปน็แบบอย่างที่ดีตามวินยัข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน โปร่งใส เปน็ไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
  6.2 บุคลากรทุกคนต้องปฏบิัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความ
สุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผดิชอบ พร้อมท้ังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชนแ์ก่ประชาชนหรือ            
ผู้มาตดิต่อขอรับบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏบิัต ิ
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  6.3 บุคลากรทุกคนต้องส่งเสริม สนบัสนนุการใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้การดำเนินงาน           
เกิดความแม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึน้ 

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 7.1 หน่วยงานมีช่องทางในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน อยา่งหลากหลาย 

สามารถเข้าถงึไดง้า่ย ไม่ซับซอ้นและมีข้อมูลครบถ้วนเปน็ปัจจุบนั 
 7.2 หน่วยงานต้องสง่เสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

หรือช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนในหน่วยงาน 
 7.3 หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลากหลายช่องทาง เช่น ทางระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพนัธ์ สื่อออนไลน์ เว็บไซดส์ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑   

8. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 
  8.1 หน่วยงานดำเนินการพฒันา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏบิัติงาน หรือขั้นตอน
ดำเนินงานและการให้บริการให้มีคุณภาพดีขึ้น 
  8.2 หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการดำเนนิงาน
และการให้บริการ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิง่ขึ้น 
  8.3 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้มาตดิต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เขา้มา        
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พฒันาการดำเนินงานและการให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

9. การเปิดเผยข้อมูล 
 9.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

(www.ccs1.go.th) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 9.2 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ 

Social Network เช่น Facebook Line Twitter Instagram ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
ต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบ 

10. การป้องกันการทุจริต 
 10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ต้องดำเนินการตามแนวทาง         

แห่งเจตนารมณ์ของเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 10.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

 10.3 กลุ่มกฎหมายและคดี ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และการกำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานนำไป
ดำเนินการป้องกันการทุจริต 

จึงประกาศและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน    

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                                   (นายเอกวัฒน ์ ล้อสุนิรันดร์) 
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 


