
 
 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
เรื่อง  นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
        ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 

.......................................... 
 

     ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง 
ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
และคณะรัฐมนตรี   มีมติเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙    เห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม                 
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ  ต้านทุจริต  
(Zero Tolerance and Clean Thailand) ”  ก าหนดพันธกิจหลัก    เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน   และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
ทั้งระบบ  ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑   จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ             
ความโปร่งใส ในการด าเนินงาน เพ่ือให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ มีความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้ 
 

                 ๑. ด้านความโปร่งใส ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ อย่างสะดวก ในช่องทางที่ก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูล ที่สามารถตรวจสอบได้
และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี  
                      แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                      ๑) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามระเบียบ เปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
                      ๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
                      ๓) มีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน                      
ให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างชัดเจน 
 

               ๒. ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
                   แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
                   ๑) ผู้บริหารทกุระดับ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งม่ัน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  
                   ๒) ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ทุกข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
มีความถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  
 

/๓. ด้านความปลอดจากการทุจริต........ 
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             ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
                 แนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 
                 ๑) เสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม 
                ๒) ไมเ่รียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของ
ตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง อย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์  
แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด   
  

 ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร   สร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีความละอาย           
ที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  
               แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
               ๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
              ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องคนดี ที่มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม 
              ๓. มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เห็นความส าคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ 
 

            ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการบริหารงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมี
คุณธรรมในการบริหารงาน 
                แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                ๑. จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส                
และตรวจสอบได้ 
                ๒. มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบ
ป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  
                ๓. ผู้บริหารทุกระดับ มีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
รวมถึงการมอบหมายภารกิจในหน้าที่อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
                ๔. เสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอ้ืออ านวย และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
 
 

/๖. ด้านการสื่อสารภายใน........... 
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           ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่อสารให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึง 
การปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
              แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
              ๑. ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้ง ๕ ด้าน ให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด ตระหนักถึง             
การน านโยบายไปปฏิบัติ 
             ๒. สื่อสารนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้ง  ๕  ด้าน  ที่หลากหลายช่องทาง   ได้แก่ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว และเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
เป็นต้น 
 

  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๖   พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
 

             
               (นายชัชชัย     ทับทิมอ่อน) 
        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 

 


