
    
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
.................................................. 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน 
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.)  
   ในฐานะผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จึงขอให้ค ามั่น
ในการบริหารงานว่า จะบริหารงานและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส  
และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพ่ือให้
สาธารณชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงาน จ านวน ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ด้านความโปร่งใส สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต ๒ ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่ก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  
ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผย  
ข้อมูลของการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
        (๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้ตามความเหมาะสม บนพ้ืนฐานของการด าเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 
       (๓) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนต่อสาธารณะชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
   ๒. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 



        (๑) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการ 
        (๒) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อหน้าที่ 
    ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) เสริมสร้างจิตส านึกของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม 
       (๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือป้องกัน
การกระท าผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นของผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  
ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และละอายที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพ่ือติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
       (๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต ๒ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
และคุณธรรมในการบริหารงาน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วน
ร่วมและตรวจสอบได ้
       (๒) ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่า 
ตรวจสอบได ้
       (๓) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
      (๔) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
   ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ปฏิบัติงานที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และระดับ
สถานศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๖ ด้าน ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตระหนักถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
 

     



       (๒) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๖ ด้าน ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต ๒ ที่เว็บไซต ์http://www.chaiyaphum2.go.th/ 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


