ประกาศสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
--------------------------------------สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารงานด้ ว ย
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบในภาครั ฐ ตามประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2552 คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ
สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 ประจํ า ปี 2562 ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์ ก ร ด้ า นคุ ณ ธรรมการทํ า งานในหน่ ว ยงาน และด้ า นการสื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน และเชื่ อ มั่ น ว่ า
ความประพฤติ ข องข้ า ราชการและบุ ค ลากรทุ ก คนในสั ง กั ด จะต้ อ งตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของสั ง คม
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติ ในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรม
ตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็น
ธรรมแก่ประชาชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จะยึดมั่นในการเป็ น
ส่ ว นราชการที่ มี ค วามโปร่ ง ใสและพร้ อ มตรวจสอบได้ ให้ ส มกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 ที่ ว่ า “นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐานสากลบนพื้ น ฐาน
ความเป็นไทย”

-2ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด
สิ่งใดควรกระทํา สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึด
หลั ก ธรรมภิ บ าลในการบริ ห ารงานและยื น หยั ด ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
ประชาชน และรวมใจทําดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
ในนามผู้บริหารทุกระดับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ขอประกาศ
เจตนารมณ์ว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
มีเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทําให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดําเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในหน่ วยงาน รวมถึงมี การถ่วงดุลภายในที่ เข้ม แข็ ง มี ประสิท ธิภาพ ซึ่งจะทํ าให้บุคลากรสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ ก่อให้เกิ ดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. ขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกําลังความสามารถ ดังนี้
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสํานักส่วนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ร่ ว มกั น ดํ า เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย รวบรวมองค์ ค วามรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต

-35.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.6 ร่วมกันจัดทําดัชนีชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส สําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
5.7 ร่ ว มกั น จั ด ทํ า ช่ อ งทางการสื่ อ สาร เผยแพร่ และประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การดําเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.8 ร่วมให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว
5.9 ร่วมกันดําเนินการอื่นใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

แนวทางการดาเนินงานตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
โดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัดและให้บริการ
กับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 บุคลากรทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ
1.2 บุคลากรทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ประสานงาน
ต่าง ๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี
1.3 บุคลากรทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ
1.4 ทุกกลุ่ม/หน่วย ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชน หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการใช้งบประมาณ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต้องสานึกและตระหนักถึงการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัด
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานที่กากับ ดูแลและรับผิดชอบด้านงบประมาณ
การเบิกจ่าย และการพัสดุ ต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 บุคลากรทุกคน ต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง
2.2 งานพัสดุ ต้องดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กาหนด
2.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับกาหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ
2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก-จ่าย งบประมาณ
เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
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ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือก
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ผู้บังคับบัญชา สั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถความเหมาะสม
กับสถานภาพ ตาแหน่ง ระดับ คานึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมทั้งมี
ความเอาใจใส่ ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสาเร็จ
3.2 ผู้บังคับบัญชา ไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
3.3 ผู้บังคับบัญชา ต้องวางตนเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นาที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคน ต้องไม่ใช้ตาแหน่ง หรืออานาจหน้าที่ในราชการเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
4. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นาทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ
หรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องกากับ ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทางราชการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชารุดหรือสูญหาย ให้รายงานหรือดาเนินการ
ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กาหนดไว้
4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าจะยืมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 หรือให้บุคคลภายนอกยืนต้องดาเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
4.3 งานพัสดุ ต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของราชการ
5. ด้านการแก้ไขปัญหาทางทุจริต
ทุกกลุ่ม/หน่วย ต้องดาเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกัน
สอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด
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5.1 ทุกกลุ่ม/หน่วย ต้องดาเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และรายงานผล
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และตามที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กาหนด
5.2 ทุกกลุ่ม/หน่วย ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในทุกรูปแบบ
5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องกากับ ติดตามสอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกร้องหรือรับสินบน พร้อมทั้งไม่ละเลย
หรือละเว้นการดาเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
5.4 หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีด้วยความเคร่งครัดและรายงานให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทราบโดยตรง
6. ด้านคุณภาพการดาเนินงาน
บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเอง
รับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดาเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ
กาหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ว่าด้วยจรรยาข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
6.2 บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.3 ทุกกลุ่ม/หน่วย ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการดาเนินงานให้เกิดความ
แม่นยา ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น
7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ทุกกลุ่ม/หน่วย ต้องดาเนินการจัดทาข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทางราชการ
แจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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7.1 ทุกกลุ่ม/หน่วย ดาเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชน
ควรรับทราบ หรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน
8. ด้านการปรับปรุงระบบการทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต้องดาเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
เพื่อให้กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยสามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และหน่วยงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา-มัธยมศึกษา เขต 14
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
8.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอน
การปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 กาหนด
8.2 กลุ่ม/หน่วย ที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินภารกิจที่ให้
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการดาเนินงาน หรือด้านการประเมินผล
การดาเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
8.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดาเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
8.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต้องส่งเสริม สนับสนุนการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ หรือการดาเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดาเนินการนาข้อมูลที่ประชาชนควรทราบและเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ไว้บนเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถามกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการดาเนินงาน ข้อมูลขั้นตอน

-5การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็น
การแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้
ทุกกลุ่มงานดาเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 ต่อสาธารณะแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ กาหนด
9.2 ทุกกลุ่ม/หน่วย ต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนาข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบ หรือเกี่ยวกับการดาเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
9.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุน
การใช้ช่องทางสื่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook line เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย
9.4 ทุกกลุ่ม/หน่วย ต้องดาเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต่อสาธารณชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ในการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
9.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องดาเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความ
โปร่งใสตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดาเนินการทางวินัย รวมทั้ง
การสร้างขวัญกาลังใจ เพื่อธารงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา-มัธยมศึกษา เขต 14
พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
10. ด้านการป้องกันการทุจริต
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต้องดาเนินภารกิจของตนเองตามแนวทาง
ของเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การดาเนินงานทุกภารกิจต้อง
ปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต สงสัย
และมีหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคงในคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทย
ทางด้านการพัฒนาการศึกษา

-5แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทุกคน
ต้องดาเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
มีธรรมาภิบาล
10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบมีลักษณะ
ความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทาสัญญาโครงการหรือรับจ้างใด ๆ
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
10.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตและการกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้
หน่วยงานนาไปดาเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต
10.4 ทุกกลุ่ม/หน่วย ต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ที่เกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

