
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

---------------------------------------------------- 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ มุ่งเน้นที่จะบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมี 
ธรรมำภิบำล โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือสร้ำงควำมศรัทธำ  
และควำมเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ เป็นองค์กรธรรมำภิบำล ในฐำนะ
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ จึงขอประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน
ให้ส ำเร็จตำมพันธกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีธรรมำภิบำล ทั้งนี้ ข้อให้บุคลำกรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปรำศจำกกำรทุจริต ภำยใต้นโยบำย ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ด้ำนควำมโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน รวมถึงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เปิดโอกำสให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำร่วมในกำรตรวจสอบ และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน 
ปรำศจำกเรื่องร้องเรียน 
  ๒. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ภำยใต้กฎหมำย
ระเบียบ วิธีกำรที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรบริหำรงำน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ เพ่ือให้
ประชำชนเกิดควำมเชื่อม่ันต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ 
  ๓. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริต คือ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ 
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือรับสินบน 
  ๔. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับกำรทุจริตทุกประเภท และไม่เพิกเฉย  
ที่จะด ำเนินกำรเพื่อยับยั้งกำรทุจริตในหน่วยงำน 
  ๕. ด้ำนคุณธรรมในกำรท ำงำนของหน่วยงำน คือ ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน  
มีควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน อ ำนวยควำมยุติธรรมและมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ และกำรมอบหมำยงำน 

  จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
    ประกำศ  ณ  วันที่ ๑๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

(นำยนิพนธ์  ก้องเวหำ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ 

 



 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตในการด าเนนิงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
---------------------------------------------------- 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำน ภำยใต้กรอบ 
กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ันวำงใจในระบบรำชกำรและเสริมสร้ำงระบบคุณธรรม  
  ในฐำนะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ จึงขอให้ค ำมั่นในกำรบริหำรงำน
ว่ำจะบริหำรงำนและส่งเสริมให้ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมี คุณธรรม  
มีควำมโปร่งใส และปรำศจำกกำรทุจริต โดยด ำเนินกำรตำมแนวทำงสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน 
เพ่ือให้สำธำรณชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ จ ำนวน ๖ ด้ำน ดังนี้ 

  ๑. ด้านความโปร่งใส สำธำรณชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ ได้อย่ำงสะดวกตำมช่องทำงที่ก ำหนด มีกำรเปิดเผยข้อมูล สำมำรถ
ตรวจสอบได้ เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๑ ตำมควำมเหมำะสม และมีระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนที่ดี  
  แนวทำงปฏิบัติ ได้แก่  
  (๑) ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตำมกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูลใน
กำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
  (๒) มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ อย่ำง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
  (๓) เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑ ได้ตำมควำมเหมำะสม บนพ้ืนฐำนของกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน
กำรปฏิบัติรำชกำร 
  (๔) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนให้
สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงชัดเจน 
 

/ ๒. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด... 



- ๒ - 
 

  ๒. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีควำมมุ่งม่ัน
ตั้งใจปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำน 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ ได้แก่ 
  (๑) ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมมุ่งมั่น 
และประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติรำชกำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนปฏิบัติหน้ำที่
ในทุกขั้นตอนถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ  อย่ำงเคร่งครัด และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำร
ปฏิบัติงำน 
  (๒) ผู้บริหำร บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและซื่อตรงต่อหน้ำที่ พร้อมรับผิดเมื่อเกิด  
ควำมผิดพลำด เพ่ือสร้ำงจควำมเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนจะเป็นไปย่ำงมีคุณธรรมและธรรมำภิบำล 

  ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำในสังกัดมีจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ ได้แก่ 
  (๑) เสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรทุกคนในสังกัดตระหนักถึงควำมซื่อตรง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม 
  (๒) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกรณีกำรรับหรือให้ทรัพย์สินตลอดจนผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือป้องกันมิให้
เจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ป้องกันกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
ในหน่วยงำนที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตต่อหน้ำที่ที่จะน ำไปสู่กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยโดย
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ ์

  ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
มีวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต ไม่ยอมรับและละอำยต่อกำรมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ ได้แก่ 
  (๑) ส่งเสริมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนเพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑  
  (๒) ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนในสังกัดมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
สำมำรถแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต 
  (๓) น ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
 
 

/ ๕. ด้ำนคุณธรรม… 
 



- ๓ – 
 

  ๕. ด้านคุณธรรมในการท างาน ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  
มีคุณธรรม และธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ ได้แก่ 
  (๑) มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีระบบ มีคุณธรรม มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม
และสำมำรถตรวจสอบได้ 
  (๒) ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ โดยยึดหลักควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได ้
  (๓) ให้ควำมส ำคัญกับกำรมอบหมำยงำนที่มีควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๔) เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ให้มีประสิทธิภำพ 

  ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด 
มีช่องทำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงกันเพ่ือให้เกิดควำมตระหนักถึงกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณธรรมและมีควำมโปร่งใส 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ ได้แก่ 
  (๑) ผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสทั้ง ๕ ด้ำน ให้แก่บุคลกรในสังกัดเพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและน ำไปสู่ 
กำรปฏิบัติ 
  (๒) สื่อสำรนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสทั้ง ๕ ด้ำน โดยใช้ช่องทำงที่หลำกหลำย  
เช่น ทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จดหมำยข่ำว ป้ำยประชำสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ 
 
    ประกำศ  ณ  วันที่ ๑๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

(นำยนิพนธ์  ก้องเวหำ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

ปฏิญญาเขตสุจริต 

  คณะผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ขอให้ค ำมั่นสัญญำต่อ

พันธกรณีในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยกำรขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

  ๑. เรำจะร่วมป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

  ๒. เรำจะปลูกฝังค่ำนิยม ควำมซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในส ำนักงำนเขต 

                    พื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ สังคม และชุมชน 

๓. เรำจะสร้ำงเครือข่ำยควำมซื่อสัตย์สุจริตระหว่ำงสถำนศึกษำ องค์กร  

            และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

๔. เรำจะรวมใจเป็นหนึ่ง ยึดถือควำมยุติธรรมและโปร่งใส มุ่งมั่นในกำร 

            พัฒนำทั้งทำงกำยภำพและคุณภำพ 

ทั้งนี้ เพื่อธ ำรงชำติไทย ให้สถิตเสถียรสถำพร ตลอดจิรัฐิติกำล 

 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 


