ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
มุ่งสู่องค์กรยุคใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
…….…………………..
ข้ า พเจ้ า นายชู ศั ก ดิ์ ชู ช่ ว ย ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1 ตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอประกาศเจตจานงสุจริต ในการบริหารจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว เท่าเทียม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกฝังและสร้างความตระหนัก/การรับรู้ให้กับ
บุคลากรในการต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรยุ คใหม่ ตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
ดาเนินการตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรในส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี เขต 1 รับรู้และ
ปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะเจ้ าหน้าที่ของรั ฐอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ รับผิ ดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม
และโปร่งใส ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 บุ ค ลากรทุ ก คน ต้อ งปฏิ บัติ ห น้า ที่ ตามมาตรฐานการปฏิ บั ติง าน มี ขั้ นตอนการ
ให้ บ ริ การประชาชน/ผู้ รั บบริ การ หรื อขั้นตอนการปฏิบัติงานด้ว ยความถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งก าหนด และทบทวน/ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ ห้ ทั น สมั ย เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ เ อื้ อ ต่ อ
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
1.2 บุคลากรทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ด้วยความมุ่งมั่น เต็มความสามารถ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. ด้านการใช้งบประมาณ
บุคลากรในส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี เขต 1 รับรู้และ
ตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัด คุ้มค่า โปร่งใสและตรวจสอบได้
ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาทุก ระดับ ชั้ น ต้ อ งควบคุม ก ากั บ ติด ตาม ดู แลหรือ อนุ มัติ ก าร
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกคน
ต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ราชการ
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2.3 บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ทุกคน (งานการเงิน, บัญชี และพัสดุ) ต้อง
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานข้อมูล
การดาเนินการอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนที่กาหนด
3. ด้านการใช้อานาจ
ผู้บังคับบัญชาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้อง
สร้างการรับรู้ มอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติ คัดเลื อกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานให้บุคลากรในองค์กร ตามความสามารถ
ความเหมาะสมกับสถานภาพบุคคล ตาแหน่ง ระดับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม พร้อมทั้งเอาใจใส่ ติดตามงาน
ที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสาเร็จต่อหน่วยงาน
3.2 ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้นาองค์กร วางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เสมอภาค
3.3 ผู้ บั งคับ บั ญชาต้องไม่สั่ ง การหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหน้ าที่ใ น
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ในลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม
3.4 ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคน ต้องไม่ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในราชการ
เพื่ อแสวงหาประโยชน์ ที่มิ ช อบ หรื อ ยิ นยอมให้ บุ คคลใดนาไปใช้ ใ นการแสวงหาประโยชน์ที่ มิ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย
4. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้องกาหนดมาตรการ/
แนวทางการใช้ทรั พย์ สิ น ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นาทรัพย์สิ นของราชการไปใช้
ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ผู้ บั งคับ บั ญ ชาทุกระดับ ต้องกากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิ นของ
หน่วยงาน ให้ดาเนินการไปตามระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กาหนดไว้
4.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกคน
ต้องดูแล บ ารุงรั กษา และรับ ผิ ดชอบในทรัพย์สิ นของทางราชการที่อยู่ในความรับผิ ดชอบ ให้ ส ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชารุดหรือสูญหายให้รายงานหรือดาเนินการตามที่ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ กาหนดไว้
4.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยงานพัสดุต้อง
ก าหนดมาตรการ/แนวทางการยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการ ไม่ ว่ า จะยื ม ภายในหน่ ว ยงานหรื อ
ให้บุคคลภายนอกยืม ต้องดาเนินการตามที่ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
4.4 งานพั ส ดุ แ ละงานอาคารสถานที่ ต้ อ งสนั บ สนุ น หรื อ วางแนวทางหรื อ คู่ มื อ
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือระเบียบ เพื่อป้องกันความสูญหาย/เสียหายใน
ทรัพย์สินของทางราชการ
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5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธ านี เขต 1 โดยทุกกลุ่มงาน ต้อง
บูรณาการการดาเนินการสอดส่อง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องกากับ ติดตาม สอดส่อง ดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแนวทางหรือมาตรการ ปราศจากการทุจริตหรือการเรียก
รับ สิ น บน พร้อมทั้งไม่ล ะเลยหรื อละเว้นการดาเนินการเมื่อพบพฤติกรรม/พฤติการณ์ในทางทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
5.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกคน
ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ของปีงบประมาณปัจจุบัน
5.3 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกคน
ต้องสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดาเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ในทุกรูปแบบ
5.4 หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ดาเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี และ
รายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทราบโดยตรง
6. ด้านคุณภาพการดาเนินงาน
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้ว ยความรับผิ ดชอบ โดยยึ ดหลั กมาตรฐานการดาเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีทัศนคติในการทางาน สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
6.2 บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกคนต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ/ประชาชนด้วยความเต็มใจ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เท่าเทียม โปร่งใส
7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้องดาเนินการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่ วยงานผ่ านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่
ต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
7.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องสนับสนุนการดาเนินการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงาน และจัดให้มีช่ องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน
7.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกคน
ต้องดาเนินการพัฒนาข้อมูลในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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8. ด้านการปรับปรุงระบบการทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 1 ต้องดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนทางาน โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
8.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ดาเนินการทบทวน/ปรับปรุง พัฒนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการให้บริการ ตามแนวทางพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กาหนด
8.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกคน
ต้องแสดงขั้นตอนการให้บริการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอย่าโปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ร่วมติดตามประเมินผล
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้องดาเนินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็นคือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
9.1 ผู้ บั งคับ บั ญ ชา ทุ กระดั บชั้น การบั งคับ บัญ ชาดาเนิน การส่ ง เสริม สนับ สนุ นให้
บุคลากรทุกกลุ่ม ดาเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ใน 5 ประเด็นต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ แก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย ตามแนวทางพระราชบัญญัติการข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 กาหนด
9.2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดยงาน
ประชาสัมพันธ์ ดาเนินการจัดให้มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook หรือ
Twitter หรือ Line หรือ Instagram เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบที่เป็น
ปัจจุบัน ทันสมัย
9.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร ดาเนินการจัดให้ มีช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้ อ มู ล ต่ าง ๆ หรื อ แสดงความคิ ดเห็ น และรับ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริต ในลั ก ษณะ
การสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board หรือกล่องข้อความถาม – ตอบ จากทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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10. ด้านการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้องดาเนินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็นคือ
(1) การด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ แ ก่ เจตจ านงสุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห าร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา และบุคลากรในสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ ร าษฎร์ ธานี เขต 1 ต้องดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในเจตจานงสุ จริต
ในการบริหารจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มุ่งสู่องค์กร
ยุคใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
มิให้มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน
10.3 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกคน
ต้อ งส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น มี ค วามตระหนัก โดยให้ ค วามส าคั ญกั บ การเสริ มสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ก รและ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรในการดาเนินงานในความรับผิดชอบให้ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1
มุ่งสู่องค์กรยุคใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
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