ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
_______________________________
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน ภายใต้กรอบ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้รวมถึง
นโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และสร้างเสริมระบบ
คุณธรรม
ในฐานะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงขอให้คามั่นในการบริหารงาน
ว่าจะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงาน เพื่อให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จานวน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่มีความ โปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังนี้
1.1 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ หน่วยงาน
ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็ น ร่ วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนิ นการ และร่วมติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงาน
1.2 การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
1.4 การดาเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อันไม่ โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าที่
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มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็จของงานดังนี้
2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติ ที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
2.2 การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่มีความถูกต้องตามกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับ ต่าง ๆ
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
2.3 การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจานงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่าง
มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3) ด้านความปลอดจากการ ทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption- Free) หมายถึง พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบ
บริ การหรือขั้นตอนการให้ บริ การ ไม่เลื อกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือ จูงใจเพื่อให้ได้ มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มากและเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้วส่งผลให้ หน่วยงานมี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 มีนโยบาย/แนวทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ แก่ตนเอง
พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
3.2 มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
ต่อเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติงาน
ของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
3.3 มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต ในเชิงนโยบาย
ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน กับผู้มีส่วน ได้ส่วน
เสีย ที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการ
กาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติ
ราชการ ตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 การปลูกฝังและสร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาเป็น ผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
4.2 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่จนกลาย
เป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษ ทางสังคม (Social Sanction) อันจะทา
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4.3 กาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและราบรามการทุจริตในหน่วยงาน
4.4 มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่
ในหน่ วยงานเห็ น ความสำคัญและเกิดความตระหน ักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒ นธรรมในการ
ร่วมต่อต้านการทุจริตได้
5) คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน
ที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีระบบ
การบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้แก่การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)
ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ราชการ และตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment)
ยึดหลักการคานึงถึงความรู้ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้
5.1 การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ
หลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยการกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
5.2 การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดี
ความชอบ ฯลฯ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหารบุคคลภายในหน ่วยงาน มีกระบวนการ
สร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงานและในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
5.4 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องคานึงถึง
ขอบเขต อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน อย่างเท่าเทียม
มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบ ในผลของงาน
ที่ได้มอบหมายไปด้วย
5.5 การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication) หมายถึง การสื่อสารภายในหน่วยงานมี
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารอยู่เป็นประจา เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบข้อมูลข่าวสารไปในทิศทาง เดียวกัน
ให้ความสาคัญกับเนื้อหา ช่องทาง วิธีการ และความถี่ในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ตามหลัก
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับรู้เข้าใจ และนาไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและ ความโปร่งใส
แนวทางการดาเนินงาน
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

-4นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน โดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์
5. กรณีพบการทุจริต จะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายสามารถ รังสรรค์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

