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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
----------------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรม
และความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี พ .ศ . 2 5 4 6 ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ช าติ ว่ าด้ ว ย ก ารป้ อ งกั น แ ล ะ ป ราบ ป ราม ก ารทุ จ ริ ต ร ะ ย ะ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ กาหนดให้ ป ลูกฝั งค่านิยม คุณ ธรรม
จริยธรรมและจิตสานึกในการรักศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่ อป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
และตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงสุ จริตในฐานะผู้ บริห ารส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี ที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสุนนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความ
โปร่งใสในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความ
เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ในนามผู้บ ริห ารทุกระดับ ของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสิ งห์ บุ รี ขอประกาศ
เจตนารมณ์ ว่ า จะบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี ค วามโปร่ งใส ตรวจสอบได้
พร้อมรับผิ ดชอบเพื่ อสร้างความเชื่อมั่น แก่สังคมว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาสิงห์ บุรี มีเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูป แบบ และจะยึดมั่นทาให้ส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสิ งห์ บุรี
เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดาเนินการ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ประโยชน์ ส่ ว นร่ ว ม ปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ในด้ านคุ ณ ธรรมและป้ อ งกั น การทุ จ ริต คอร์ รัป ชั่ น
ในหน่วยงาน
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sancion) อั น จะส่ งผลให้ ผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากรในส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาสิ งห์ บุ รี
เกิดความละอาย หรือความกลัวที่จะทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. มุ่งบริห ารงานให้ ส าร็จ ตามพันธกิจของสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิ งห์ บุ รี
อย่างมีธรรมาภิบาล
๕. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทรุจริตคอร์รัปชั่น

- ๒๖. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
๖.๑ ประสานงานและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๖.๒ ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ
๖.๓ ให้ ความรู้ แนวทางการส่ งเสริมด้านคุณ ธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริห ารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบ
เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๖.๔ ร่วมดาเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๖.๕ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๖.๖ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๖.๗ ร่ ว มกั น จั ด ท าดั ช นี วั ด คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๖.๘ ร่ ว มกั น จั ด ท าช่ อ งทางการสื่ อ สาร เผยแพร่ และประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๖.๙ ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว
๖.๑๐ ร่ว มกั น ด าเนิ น การอื่น ใดในด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ทุ ก รูป แบบ
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
๗. กรณี พ บการทุ จริ ต จะดาเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบกฎหมายขั้นสู งกับ ผู้ ที่
ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิเชฐร์ วันทอง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

Notice of Singburi Primary Educational Service Area Office
Subject: Honest Intention of Administration for Singburi Primary Educational Service Area Office
----------------------------------------------Singburi Primary Educational Service Area Office emphasizes the administration
with virtue and transparency according to the intention for the Constitution of the Kingdom of
Thailand B.E. 2560 (2017), Official Information Act B.E. 2540 (1997), Royal Decree on Criteria and
Procedures for Good Governance, B.E.2546 (2003), National Anti- Corruption Strategy Phase 3 B.E.
2560- 2564 ( 2017- 2021) , and the 10th government policy of enhancement on the administrative
organization of the state with good governance, and the prevention and suppression of the
corruption and misbehaving in the government sectors, which determines the fostering of values,
virtues, morality, and consciousness for loving the dignity of being the civil servants and honesty,
together with the effective government administration and management in order to prevent and
suppress the corruption and misbehaving of all levels of government authorities and respond the
requirements and facilitate people to construct the reliability in the government system;
I would like to express the honest intention as an administrator of the Singburi
Primary Educational Service Area Office, who is ready to promote and support all of the affiliated
civil servants and the personnel to operate morally and transparently through their operation
effectively and efficiently, and are ready to protect the government’ s interests and give the
fairness to all of the stakeholders equally and fairly.
On behalf of all levels of the administrators of the Singburi Primary Educational
Service Area Office, we would like to declare the intention that we will administrate honestly in
accordance with the good governance, be transparent, and be investigable, including be ready to
be responsible for constructing the reliability to the society that the Singburi Primary Educational
Service Area Office intends against all of the types of corruption and will hold fast to make the

Singburi Primary Educational Service Area Office become the white government sector sustainably,
by operating as follows:
1. To operate every step in accordance with the laws, rules and regulations, and
principles completely, strictly, as well as to enhance the personnel to operate according to the
given laws, rules and regulations, and principles;
2. To foster and make awareness of values for anti- corruption, know how to
distinguish between the self- centered interests and the common interests, foster the
consciousness in terms of morality and prevent corruption in the organization;
3. Corruption behavior is unacceptable and intolerant with the corruption which
causes social sanction which will affect the administrators and personnel in the Singburi Primary
Educational Service Area Office to feel ashamed, or be afraid to engage in corruption;
4. To emphasize the administration to be successful according to the missions of
the Singburi Primary Educational Service Area Office with good governance;
5. To foster the consciousness to the learners of the institutes under the Singburi
Primary Educational Service Area Office, as well as realize the bad effects and against the
corruption;
6. Conduction guidance and cooperation activities
6. 1 To coordinate and cooperate with the operation to drive the strategy of
Prevention and Suppression of the Corruption of Phase 3, B.E. 2560-2564 (2017-2021);
6. 2 To coordinate and cooperate as the prevention and suppression of the
corruption in the Office of the Basic Education Commission, Educational Service Areas, affiliated
schools, and other organizations.
6.3 To give knowledge and guidance to enhance the virtue and morality to the
institutes’ administrators and the personnel under the Singburi Primary Educational Service Area
Office in order to get participation in the watch and investigation for every form of anti-corruption;
6.4 To Mutually study and research, including collecting the knowledge bases to
prevent and suppress corruption;
6. 5 To mutually organize the knowledge on the strategic Prevention
and Suppression of the Corruption of Phase 3, B. E. 2560- 2564 ( 2017- 2021) especially the

guidelines to enhance virtue and morality to the administrators, government teachers, and
educational personnel under the Singburi Primary Educational Service Area Office;
6. 6 To mutually organize knowledge about the watch and investigation to be
against the corruption to the administrators, government teachers, and educational personnel
involved with all levels of the educational management, to create the knowledge and
understanding and participation in the publication and campaign through the youths, parents,
and people to participate in organizing the activities for being against the corruption, and
participating as the network of prevention and suppression of the corruption;
6. 7 To mutually organize the index to measure the virtue and transparency for
the administration of the Singburi Primary Educational Service Area Office, and manage according
to the given guidance in accordance with the strategic Prevention and Suppression of the
Corruption of Phase 3, B.E. 2560-2564 (2017-2021);
6. 8 To mutually organize the channels for communication, publication, public
relation, in order to support the operation as the network of cooperation for preventing and
suppressing the corruption;
6.9 To mutually give consultancy, suggestion, including follow and evaluate such
operation and cooperation;
6. 10 To mutually manage any other issues in terms of preventing and
suppressing every type of corruption with full effort;
7. In case the corruption is found, the investigation and punishment will be
managed according to the advanced stage of the laws and regulations with the corruptors
seriously.
Please be informed accordingly

This notice is hereby issued on 9 April 2019

(Mr. Pichet Wantong)
Director of Singburi Primary Educational Service Area Office

Singburi小学教育服务区办公室的通知
诚信主题策略和透明度为运作
Singburi小学教育服务区办公室的
--------------------------- -------------------Singburi初级教育服务区办公室根据关于善治标准和程序的
皇家法令BE 2546（2003年）强调良好治理框架下的管理，第12个
国家经济和社会发展计划，国家反腐败战略第3阶段（2017-2021）
，政府加强政府行政管理的政策，政府部门的预防和制止腐败和不
端行为，以及指导方针国家反腐败委员会（ONACC）的完整性和
透明度评估（ITA）。
作为Singburi初级教育服务区办公室的主管，我想确认我将管
理和加强Singburi初级教育服务区办公室下的所有管理人员， 政府
教师和教育人员，以诚信，透明和无腐败的方式运作。构建操作的
完整性和透明度有六个方面，让公众，服务用户和利益相关者对操
作有信心，如下所示：1。
透明度： 公众，服务用户和利益相关者可以访问以下信息： S
ingburi初级教育服务区办事处通过指定渠道方便，披露可以调查的
信息，让利益相关者有机会酌情参与Singburi初级教育服务区办事
处的运作，并有良好的投诉管理制度。准则如下：

1）按规定为采购提供诚实，正确，透明，可验证的操作信息
;
2）根据导致政府运作有效性和效率的运作，让利益相关者
有机会参与Singburi初级教育服务区办公室的运作;
3）提供投诉管理制度，明确宣传投诉受理方式;
4）清晰，正确，完整地提供和揭示组织的所有信息。
此外，利益相关者可以方便快捷地访问组织的所有信息;

2.问责制：Singburi初级教育服务区办公室的管理人员，
政府教师和教育人员参与有效运作，并按照以下指导原则对运营结
果负责：
1）高管，政府教师和教育人员在Singburi小学教育服务区
办公室就是让Singburi小学教育服务区办公室达到既定愿景的行动
的良好范例;
2）对所有各级人员实行政府政策，以诚实守信的方式履行
职责;
3.腐败 - 免费： 根据以下指导方针，Singburi初级教育服务区
办公室的管理人员，政府教师和教育人员的诚信和反腐：
1）提高意识Singburi小学教育服务区办公室的高管，政府教师
和教育人员实现诚信，诚实，透明，诚信经营;
2）注意Singburi初级教育服务区办事处的诚信用意;

3）注意并确定提高透明度和防止腐败的内部措施，包括：
（1）向公众发布信息的措施;
(2）让利益相关者参与的措施;
（3）提高采购透明度的措施;
（4）腐败投诉管理办法;
（5）贿赂预防措施;
（6）防止自身利益与公共利益冲突的措施;
（7）考虑调查的措施;
（8）根据操作手册对当局的操作调查措施;
4.诚信 - 文化： 为了给Singburi初级教育服务区办公室创造诚
信文化，各级人员不得接受腐败行为，并按照下列指导方针为腐败
行为感到羞耻：
1）加强管理调查，以便跟踪和调查Singburi初级教育服务
区办事处的运作是否有效，高效，透明，可以调查;
2）加强对被视为利益冲突的行动的了解和理解，以使Singb
uri初级教育服务区办公室的行政人员，政府教师和教育人员能够将
自身利益与公共利益分开;
3）加强实现反对和相互预防腐败的形式;
5.工作诚信： 以良好治理和诚信为导向的行政体制作为指导方
针如下：
1）系统，道德地强调管理和人力资源开发，包括参与和可
验证;

2）通过关注有价值和可验证的原则，系统地强调预算管理;
3）强调诚信，公平，不歧视的良好任务;
4）有效改善Singburi小学教育服务区办公室的管理人员，
政府教师和教育人员的运作环境。
6.沟通： 通过沟通渠道，让Singburi初级教育服务区办公室的
管理人员，政府教师和教育人员按照以下准则诚信，透明地运作：
1）Singburi初级教育服务的管理人员地区办公室和教育机
构加强对政府教师和Singburi初级教育服务区办公室教育人员实现
政策应用的诚信和透明政策的认识和理解;
2）通过电子文档控制系统，通讯和Singburi小学教育服务
区办公室的网站沟通的完整性和透明度的政策
www.singprimary.go.th
请如实告知

特此声明于2019年4月9日

(Pichet Wantong先生）
Singburi初级教育服务区办公室主任发布

๑

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
----------------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้ความสาคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ
แนวทางการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ในฐานะผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงขอให้คามั่นในการบริหารงาน
ว่าจะบริหารงานและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยมีแนว
ทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อให้สาธารณชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงาน จานวน ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency) สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กาหนด มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี ตามแนวทาง
ดังนี้
๑) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูลในการ
ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสิ งห์ บุ รี ได้ ต ามความเหมาะสม บนพื้ น ฐานของการด าเนิ น งานที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
๓) มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรีย น และประชาสั ม พั น ธ์ แ นวทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
4) การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานมีความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงผู้มีส่วน
ได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๒. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางดังนี้

๒

๑) ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาสิ งห์ บุ รี ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ตนเป็ น แบบอย่างที่ ดี ในการปฏิ บั ติ ราชการ เพื่ อ ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
๒) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ปฏฺบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความซื่อตรงต่อหน้าที่
๓. ด้า นความปลอดจากการทุจ ริตในการปฏิบัติงาน (Corrption – Free) การส่ งเสริมให้ ผู้บริห าร
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีจิตสานึก
ด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทางดังนี้
๑) เสริมสร้างจิตสานึกของผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกั ดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและ
ยึดหลักคุณธรรม
2) ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
3) ประกาศและกาหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ได้แก่
(1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(5) มาตรการป้องกันการรับสินบน
(6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(8) มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
๔. ด้ านวัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองค์ก ร (Integrity – Culture) การสร้างวัฒ นธรรมสุ จริตให้ เกิด ขึ้น
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี บุคลากรทุกระดับไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น
และละอายที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทางดังนี้
๑) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
๒) เสริ ม สร้ างความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ การกระท าที่ เป็ น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ หาร
ข้าราชการครู และบุคลากนทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วมได้
3) เสริมสร้างความตระหนักรู้ในการต่อต้านและร่วมกันป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
๕. ด้ า นคุณ ธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) การมีระบบการบริห ารงานตามหลั ก
ธรรมมาภิบาลและคุณธรรมในการบริหารงาน ตามแนวทางดังนี้
๑) มุ่งเน้ นการบริห ารงานและพัฒ นาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบได้

๓

๒) ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักความคุ้มค่าตรวจสอบได้
๓) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
๔) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพ
๖. ด้ า นการสื่ อสารภายในหน่วยงาน (Communicatian) การมีช่องทางในการสื่ อสารให้ ผู้ บริห าร
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติงานที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางดังนี้
๑) ผู้บริหารระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และสถานศึกษาเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ตระหนักถึงการนานโยบายไปปฏิบัติ
๒) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย
ข่าว และเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี www.singprimary.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิเชฐร์ วันทอง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

