การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คานา
การด าเนิ นกิจ กรรมเพื่ อขจั ดความเสี่ยงในการป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อนของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เกิดขึ้นจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ดาเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และได้ดาเนินการและกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนาความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564)

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสู ญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ ท างการเงิน คุ ณภาพการให้ บ ริการ ความเป็นธรรมในสั ง คม รวมถึง คุณ ค่าอื่ น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สั งคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ ที่จงใจกระทาความผิ ด ยังพบผู้ กระทา
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปั จจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พั น ธ กิ จ ใ น ภ า พ ร ว ม ที่ เ กิ ด จ า ก เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ภ า ย น อ ก ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
กลยุ ทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบั ติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่ส อดคล้ องกันระหว่างนโยบาย
เป้ า หมายกลยุ ท ธ์ โครงสร้ า งองค์ ก ร ภาวการณ์ แ ข่ ง ขั น ทรั พ ยากรและสภาพแวดล้ อ ม อั น ส่ ง ผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทา
รายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ ค รอบคลุ ม ของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ รวมถึ ง การท านิ ติ ก รรมสั ญ ญา การร่ า งสั ญ ญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ ย นแปลงระบบงานความเชื่ อถือ ได้ข องระบบสารสนเทศ การเปลี่ ยนแปลงผู้ บ ริห ารและเจ้ าหน้าที่ บ่อยครั้ ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้ อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริง ที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือ ง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้น รั บ ผิ ดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส่ ว นรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่เ จตนา และมีรูป แบบที่ห ลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้
เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น จึ ง หมายถึ ง กระบวนการวิ เ คราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิ ดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิ ดหรือ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุทาให้
1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย

ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ
3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต ๓ ประจำปี พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
3. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ

ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต

1
2
3
4

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

โอกำส ผลกระทบ
3
๓
3
2

4
3
2
2

ระดับ
ควำมเสี่ยง
12
9
6
4

ลำดับ
ควำมเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)
5

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

4

(1)

3

(๒)

2

(4)

(๓)

2

3

1
1

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สามารถสรุ ป การวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

จัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
ลาดับ 2 (สูง = 9 คะแนน)
ลาดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
ลาดับ 4 (ปานกลาง = 4 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ประจาปีงบประมาณ 2561 มี ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

มำตรกำรกำหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง

ปัจจัยควำมเสี่ยง

เสี่ยงสูง (High)

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ระดับที่ยอมรับได้
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ปานกลาง (Medium)

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง

ต่า (Low)

-

- การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

ส่วนที่ 3
กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
แนวทางการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 รังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่และประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
- ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
(2) การดาเนินการเพื่อการป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน
- จัดทาประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด
- ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภำคผนวก

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
--------------------------------------สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำนให้
สำเร็จตำมพันธกิจอย่ำงมีธรรมมำภิบำล โดยใช้ควำมสำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบเพื่อสร้ำงควำมศรัทธำและเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3
เป็ น องค์ ก รธรรมมำภิ บ ำล ในฐำนะผู้ บ ริ ห ำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต 3
จึงขอประกำศเจตจำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ
และต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลำกรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม และปรำศจำกกำรทุจริตภำยใต้นโยบำย ดังต่อไปนี้
1.ด้ำนควำมโปร่งใส คือเปิดเผยข้อมูลกำรดำเนินภำรกิจของหน่วยงำนรวมถึงข้อมูลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงเปิดโอกำสให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียร่วมในกำรตรวจสอบ และมีระบบบริหำรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนที่ชัดเจน
2.ด้ำนควำมพร้อมรั บ ผิดชอบ คือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเต็มประสิ ทธิภ ำพภำยใต้
กฎหมำยระเบียบ วิธีกำรที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรบริหำรงำนและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
เพื่อให้ประชำชนเกิดควำมเชื่อมั่นต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3
3.ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริต คือปฏิบัติหน้ำที่ด้วยกำรซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่
เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน
4.ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร คือไท้ยอมรับกำรทุจริตทุกประเภทไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินกำรเพื่อ
ยับยั้งกำรที่ทุจริตในหน่วยงำน
5.ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน คือกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนมี
ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน อำนวยควำมยุติธรรมและมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ และกำรมอบหมำยงำน
จึงเรียนประกำศมำเพื่อให้ทรำบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนำคม 256๓

(นำยสนอง สุดสะอำด)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3

A Declaration of intent to administrate
Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 (PESAO KKN3)
--------------------------------------Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 commits to accomplish the
mission-besed management with Good Governance . with a heavy focus on preventing and
eliminating corruption and misconduct, this Office wishes to build credibility from the society
as organization adhering to the principles and standards of good governance. As the leader of
the PESAO KKN3, I would like to announce my intention to administrate this organization in
an honest, transparent, accountable and responsible manner whilst fighting against all froms
of corruption. As such, I urge all personnel to perform their duties with dedication, honesty
and integrity by refraining from corruption and adhering to the following principles :
1. Transparency : We are required to reveal information regarding the implementation
of official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders
to participate in PESAO KKN3, inspection, and establish a precise administration and
management system in dealing with complaints.
2. Accountability : We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and
regulation, follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when
making decisions, while operating relevant administration and management systems, to gain
credibility form the general public
3. Corruption – free : We intend to carry out our tasks honestly and refrain from using
our positions for personal benefits such as bribery our special perks.
4. Organizational Culture and integrity : We will not tolerate any forms of corruption
and will put an end to any corruption found in our organization
5. Organizational Word Ethics : We will set up concise performance standards and
systems relating to management of personnel, budget and Job assignments to ensure
equitability and accountability
Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved
Given on March 30, B.E.2563 (2020)

(Mr.sanong sudsa-ard)
Director of Khon Kaen Primary Educational Service Ares Office3

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
--------------------------------------สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 3 มีค วามมุ่งมั่นในการ
บริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจอย่างมีธรรมมาภิบ าล โดยใช้ค วามส าคัญกับ การป้องกันและ
ปราบปามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 3 เป็นองค์กรธรรมมาภิบ าล ในฐานะผู้บ ริหาร
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 3 จึ ง ขอประกาศเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้าน
การทุจริต ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัต ย์
สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้
1.ด้ า นความโปร่ ง ใส คื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล การด าเนิ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานรวมถึ ง
ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบบริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
2.ด้านความพร้อมรับผิดชอบ คือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ภายใต้ก ฎหมายระเบีย บ วิธีก ารที่ถูก ต้อง รับ ผิด ชอบต่อการตัด สินใจและการบริหารงานและ
พร้ อ มที่ จ ะถู ก ตรวจสอบเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
3.ด้ า นความปลอดจากการทุ จ ริ ต คื อ ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ด้ ว ยการซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต
ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน
4.ด้า นวัฒนธรรมในองค์ก ร คือไท้ยอมรับ การทุจริต ทุก ประเภทไม่เพิก เฉยที่จะ
ดาเนินการเพื่อยับยั้งการที่ทุจริตในหน่วยงาน
5.ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน คือการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ชั ด เจนมี ค วามเป็ น ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน อ านวยความยุ ติ ธ รรมและมี ค วามโปร่ ง ใสในการ
บริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน
จึงเรียนประกาศมาเพื่อให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม 2563

(นายสนอง สุดสะอาด)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
-----------------------------------------------------------สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำน
ภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบาย
ของรั ฐ บาลโดยพลเอกประยุ ทธ์ จั น ทร์ โอชา นายรัฐ มนตรี ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้รวมถึงนโยบายที่ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการและสร้างเสริมระบบคุณธรรม
ในฐานะผู้ บ ริ ห ารส านั กงานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 3 จึง ได้ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม สาหรับ
ข้าราชการและบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ให้ปฏิบัติราชการอย่าง
มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร้างคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหาร เพื่อให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จานวน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) สาธารณชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้อย่างสะดวกในช่องทาง
ที่กาหนดมีการเปิดเผยที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามความเหมาะสมและมีระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามระเบียบและเปิดเผยข้อมูลใน
การดาเนินงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
(2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของการดาเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน
และจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินงาน และร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่อยงาน
(3) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ตามที่กฎหมายกาหนด
(4) การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนรวมถึง
การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้สะดวกและรวดเร็ว
/(5) มีระบบการบริหาร…

(5) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
ชัดเจน
2. ด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) ผู้ บ ริ ห ารและข้ า ราชการ/เจ้ า หน้ า ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปฏิบัติราชการตามภารกิจ มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ขอนตน โดยคานึ งถึงความส าเร็จของงาน มีความพร้อม ในการปฏิบัติ งามตามภาระหน้าที่
และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน ดังนี้
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต้องมี
พฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึง การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
(2) ปฏิบั ติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานขอนตนเอง
(3) การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจานงในการบริหารงานอย่าง
ซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และพร้ อ มรั บ ผิ ดเมื่ อเกิ ดความผิ ดพลาด เพื่ อ สร้ า งความเชื่อ มั่ นแก่ สั ง คมว่ า การขับ เคลื่ อ น
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ในระหว่างการ
ส่งมอบบริการหรือ ขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่
ของหน่ ว ยงานปฏิบั ติง านตามกระบวนการมาตรฐานหรื อขั้ นตอนการให้ บ ริก ารด้ว ยความเป็น ธรรมแล้ ว
ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ ดังนี้
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) เสริมสร้างจิตสานึกของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักคุณธรรม
(2) มีนโยบาย/แนวทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่
ตนเองพวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
(3) มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้ าข่าย
การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง อย่างไม่
เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
(4) มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริห าร มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
ในเชิงนโยบายซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน
กับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
4. วัฒนธรรมในองค์กร (Integrity Culture) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึด หลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมจรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
/แนวทางปฏิบัติ…

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) การปลูกฝังและสร้างให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชนส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
(2) การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรม
ที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่ง
ไม่ทนต่อ การทุจ ริ ต และก่อให้ เกิดการลงโทษทางสั งคม (Social Sanction) อันจะทาให้ เกิดความอาย
หรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริต
(3) ก าหนดและจั ดท าแผนการป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต ในส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
(4) มี ก ระบวนการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ภายในที่ เ ข้ ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จะท าให้
เจ้ าหน้ าที่ ในส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เห็ นความส าคัญ และเกิด ความ
ตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
5. คุณ ธรรมการทางานในหน่ว ยงาน (Work Integrity) ระบบการบริห ารงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ดังนี้
(1) การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
(2) การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การบรรจุแต่ง ตั้ง โยกย้าย พิจารณา ความดี
ความชอบ ฯลฯ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหารบุคคลภายในหน่วยงาน มีกระบวนการ
สร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
(3) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็ นไปอย่าง
โปร่งใส และจะต้องพิจ ารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
มากที่สุด
(4) การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องคานึงถึง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็น ธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน
อย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบ
ในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย
(5) การให้ ค วามส าคั ญ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยและส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
6. ด้ า นการสื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน การสื่ อ สารภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อยู่เป็นประจา เพื่อให้ บุคลากรในหน่ว ยงาน
รับทราบข้อมูลข่าวสารไปในทิ ศทางเดียวกัน ให้ความสาคัญกับ เนื้อหา ช่องทาง วิธีการ และความถี่ในการ
สื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ตามหลัก ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
รับรู้เข้าใจ และนาไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส
/แนวทางปฏิบัติ…

แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่
(1) ผู้บ ริ ห ารระดับผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่ รองผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่
ผู้อานวยการกลุ่มร่ว มกันส่ งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ทั้ง 5 ด้าน ให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ตระหนักถึงการนานโยบายไปปฏิบัติ
(2) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ทางระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จดหมายข่ า ว และเว็ บ ไซด์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 3
ทาง www.kkn3.obec.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๓
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