
 

 

 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 
  ด้วย  รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เป็นกลยุทธ์      
ที่ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริต              
ให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑     
ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  และหน่วยงานในสังกัด 
 

  ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   เขต  ๑  จึงประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน   ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   เขต  ๑      

ต่อคณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด และต่อสาธารณชน  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  และหน่วยงานในสังกัด   ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   โดยมุ่งมั่นบริหารงาน          

ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญพัฒนาระบบป้องกันการทุจริต  สร้างวัฒนธรรมองค์กร  

ที่ยึดระบบความพร้อมรับผิด พร้อมที่จะถูกตรวจสอบ รับผิดชอบในสิ่งที่ได้ด าเนินการไม่เพิกเฉย   และพร้อมที่จะ
ด าเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต อีกทั้งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน  

ทั้งนี ้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤศจิกายน   2564 
 
 
 
           (นางกัลยา  มาลัย) 
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Announcement of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 
Subject: Honest Intentions in Administration of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary 

Educational Service Area Office 1 
 

  The National Strategy about balancing and developing management system in 
terms  of  pushing forward the significant policy of anti-corruption are agreed as the standards to 
foster awareness of anti-corruption which is a prime strategy to protect and suppress government 
sector’s corruption. These approaches are assigned for implementations for all sectors in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 
 

  In this regard, AYA1.PESAO would hereby declare an honest intention on the 
administration based upon the principles of good governance with corruption free for all sectors    
in: AYA1.PESAO : administrators, officials and general public by working effectively and promoting 
openness, developing an offensive anti-corruption system which strengthen maximum benefits       
for general public, establishing moral culture organization that reveals accurate information in all 
operating activities, especially AYA1.PESAO’s inspection and operational audit. We do not tolerate 
any forms of corruption, do not involve in corruption, and will put an end to any corruption found 
out in our organization. AYA1.PESAO intends to serve the needs of the citizens with the equal and fair 
services in order to promote trustworthy organization. 
 

  Hereby announced to be acknowledged by all involved 
         Announced on 26  November  2021 
 
 
 

 (Mrs. Kanlaya Malai) 
  Director of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

大城府初级教育行政区第一办公室公告 

关于大城府初级教育行政区第一办公室反腐倡廉建设的行政规划 

为推进关于平衡与发展的政府行政管理体系，政府制定了打击腐败与不端行为的系

列政策办法。这与国家坚决打击腐败行为的意志相一致，是预防和打击腐败的重要策略。

该办法与大城府教育行政区第一办公室现行的《道德发展与提升手册》相符，适用于大城

府教育行政区第一办公室全体人员。 

就此庄严声明，大城府教育行政区第一办公室全体部门及其附属教育机构将严格遵

照办法履行职责。坚持实行善治原则，落实反腐政策：从公共利益出发，承诺不搞特殊

化，公平、公正地履行职能；实行问责制，坚持政务公开，时刻准备接受各界的监督；自

觉约束自身，坚决不参与、不接受、不容忍任何形式的腐败及不端行为，推动反腐倡廉文

化体系建设；保持大城府教育行政区第一办公室队伍的纯洁性，以树立良好的社会公信

力。 

特此布告，望全体周知。 

                                            

                        2021年 11月 26 日 

                      

                       

 

                              (Mrs. Kanlaya Malai) 
                   大城府教育行政区第一办公室 



แนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ 

เรื่อง   เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ 

 

        ๑.   ดานการปฏิบัติหนาท่ี 

    บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑   ปฏิบัติหนาท่ี

ของรัฐอยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  ดำเนินการตามที่กฎหมาย

กำหนดอยางเครงครัด และใหบริการกับประชาชน  หรือผูมาขอรับบริการ กับหนวยงานโดยไมหวังสิ่งตอบแทน    

ท่ีมิควรได 

    แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

    ๑.๑  บุคลากรทุกคน ตองปฏิบัติหนาท่ี ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเปนไปตามขั้นตอน

การใหบริการประชาชน หรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดวยความถูกตองรวดเร็วและไมสงผลเสียหายตอทางราชการ 

    ๑.๒  บุคลากรทุกคน  ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค  เทาเทียมกัน  ไมเลือกปฏิบัติ  การ

ประสานงานตาง ๆ ดวยดี เพื่อประโยชนของทางราชการพรอมทั้งมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  มุงผลสัมฤทธิ์ของ

งานราชการท่ีดี 

    ๑.๓  บุคลากรทุกคน  ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลัก คุณธรรม  จริยธรรม  ในการปฏิบัติงาน โดย   

ไมหวังสิ่งตอบแทน หรือประโยชนที่มิควรได เวนแตการรับโดยธรรมจรรยา ที่ปราศจากผลประโยชน  แอบแฝง

ในทางมิชอบ 

    ๑.๔  ทุกกลุมงาน  ตองสงเสริมสนับสนุน  ใหมีการทบทวนข้ันตอน การใหบริการประชาชนหรือ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ใหเกิดความทันสมัย และเปนปจจุบัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 

  ๒.  ดานการใชงบประมาณ 

    บุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ตองสำนึก

และตระหนักถึง  การใชจายงบประมาณแผนดิน วาเปนงบประมาณ ที่ไดมาจากเงินภาษีของราษฎร  โดยตอง     

ใชจายอยางเหมาะสม และประหยัด  ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบกับกลุมงานที่กำกับ 

ดูแลและรับผิดชอบดานงบประมาณการเบิกจาย และการพัสดุ ตองดำเนินการดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

    แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

    ๒.๑  บุคลากรทุกคน ตองตระหนักถึงการใชจายงบประมาณของทางราชการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการใชจาย  เพ่ือใหเกิดความคุมคาและสมประโยชนแกทางราชการโดยแทจริง 

            ๒.๒  งานพัสดุ  ตองดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง หรือการพัสดุตาง  ๆ ใหเปนไปอยาง

ถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง  ๆ กำหนด 

   ๒.๓  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ตองรายงานขอมูลการใชจายงบประมาณ ตามท่ี

กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกำหนด และเผยแพรตอสาธารณชน  เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการบริหาร

งบประมาณเทาท่ีไมขัดหรือแยงกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับตาง  ๆ 



            ๒.๔  ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตองควบคุมดูแล หรืออนุมัติการเบิกจายงบประมาณ  เชน    

คาทำงานลวงเวลา  คาเดินทางเปนตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และเหมาะสม 

  ๓.  ดานการใชอำนาจ 

   ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา  ตองมอบหมายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน

คัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังสั่งการ กำกับ ดูแล ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ

หนาท่ีโดยท่ีไมขัดตอกฎหมาย  ระเบียบหรือขอบังคับตาง  ๆ อยางถูกตองและชอบธรรม 

            แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

   ๓.๑  ผูบังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอยางถูกตอง เปนธรรม ตามความสามารถ   ความ

เหมาะสม กับสถานภาพ ตำแหนง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตราย และความเสมอภาค ของบุคคลตามหลัก

มนุษยธรรม พรอมท้ังมีความเอาใจใส  ติดตามงานท่ีสั่งการ หรือมอบหมายใหเกิดผลสำเร็จ 

  ๓.๒  ผูบังคับบัญชาไมสั่งการหรือมอบหมายงานใด  ๆ  ที่นอกเหนือจากหนาที่ในราชการของ

ผูใตบังคับบัญชา อันมีลักษณะท่ีเปนเรื่องสวนตัว ธุระสวนตัวหรือเรื่องท่ีไมเหมาะสม ไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน 

  ๓.๓  ผูบังคับบัญชา ตองวางตัวเปนกลาง ปราศจากอคติมีความยุติธรรม  ในการประเมินผล  

การปฏิบัติราชการ หรือการปฏิบัติงาน และใชดุลพินิจในเรื่องตาง  ๆ  รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ ใหกับ

ผูใตบังคับบัญชา ตองเกิดความเปนธรรมเสมอ  พรอมท้ังมีความเปนผูนำ  ท่ีรับผิดชอบตอหนาท่ี 

           ๓.๔  ผู บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคน  ตองไมใชตำแหนงหรืออำนาจหนาที ่ในราชการ          

เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบหรือยินยอมใหบุคคลใดนำไปใชในการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 

๔.  ดานการใชทรัพยสินทางราชการ 

  บุคลากร  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ ตองใชทรัพยสิน

ของทางราชการ  เพื่อประโยชนในราชการ ไมนำทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชน  ที่มิชอบดวยกฎหมาย

ระเบียบ หรือขอบังคับตาง  ๆ  หรือยินยอมใหบุคคลใด นำไปใชเพื่อประโยชนสวนตน หรือผูอื่นในทางที่ไมถูกตอง

และไมเหมาะสม 

             แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

    ๔.๑  ผูบังคับบัญชาทุกระดับ  ตองกำกับดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบในทรัพยสิน ของ      

ทางราชการที ่อยู ในความรับผิดชอบ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  หากทรัพยสินเกิดการชำรุด หรือสูญหาย             

ใหรายงานหรือดำเนินการตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับตาง  ๆ  กำหนดไว 

    ๔.๒ การยืมทรัพยสินของทางราชการ ไมว าจะยืมภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ หรือใหบุคคลภายนอกยืม  ตองดำเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบหรือ

ขอบังคับตาง  ๆกำหนดไวอยางเครงครัด 

    ๔.๓  งานพัสดุ ตองสงเสริม สนับสนุน การวางแนวทาง หรือคูมือในการใชทรัพยสินของ      

ทางราชการ ใหเกิดความเปนระเบียบ มีระบบและเพ่ือปองกันความเสียหาย ในทรัพยสินของทางราชการ 

 

 



 ๕.  ดานการแกไขปญหาการทุจริต 

             ทุกกลุ มงาน  ตองดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔)  แผนการปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  และ

มาตรการตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของพรอมทั้งรวมกันสอดสองและแกไขปญหาการทุจริต  เพื่อใหปญหาการทุจริตลดลง

และหมดไปในท่ีสุด 

             แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

             ๕.๑ ทุกกลุมงานตองดำเนินกิจกรรมและโครงการตาง  ๆตามแนวทางของแผนปฏิบัติการ       

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ ประจำปงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  ของบุคลากรสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ ประจำปงบประมาณปจจุบัน และ รายงานผลการดำเนินการตามที่คณะกรรมการ

จัดทำมาตรฐานความโปรงใส  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   เขต  ๑  กำหนด 

     ๕.๒ ทุกกลุมงาน  ตองสงเสริมสนับสนุน   การดำเนินการดานนโยบาย  หรือมาตรการตาง  ๆ  

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ในทุกรูปแบบ 

              ๕.๓  ผู บังคับบัญชาทุกระดับชั ้นการบังคับบัญชา  ตองกำกับ  ติดตาม สอดสอง ดูแล         

การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปดวยความถูกตอง  ปราศจากการทุจริต  และการเรียก  หรือรับสินบน  

พรอมท้ังไมละเลย  หรือละเวนการดำเนินการ  เม่ือพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

              ๕.๔  หนวยตรวจสอบภายใน  ตองติดตามแผนการตรวจสอบภายในประจำป ดวยความ

เครงครัด และรายงานใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ทราบ

โดยตรง 

 ๖.  ดานคุณภาพการดำเนินงาน 

             บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ ทุกคน        

ตองปฏิบัติหนาท่ี  ตามท่ีตนเองรับผิดชอบ  โดยยึดหลักมาตรฐาน การดำเนินงานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ระเบียบหรือขอบังคับตาง  ๆ  กำหนดไว  เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

กับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

              แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

              ๖.๑  ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา  ตองมีพฤติกรรม  และทัศนคติที่ดี ในการ

ปฏิบัติงาน  มีการถายทอดการปฏิบัติงาน ที่เปนแบบอยางที่ดี  ตามวินัยขาราชการประมวลจริยธรรมขาราชการ

และขอบังคับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ วาดวยจรรยา

ขาราชการใหแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน 



              ๖.๒  บุคลากรเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ ทุกคน  ตองปฏิบัติ

หนาที่ในการใหบริการประชาชน ดวยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบรอย ในการบริการตามภารกิจ ที่รับผิดชอบ

พรอมท้ังใหขอมูลท่ีเปนประโยชน  ในการปฏิบัติราชการแกประชาชน  หรือผูมาติดตอขอรับบริการ ไดอยางถูกตอง 

และเหมาะสม 

              ๖.๓  ทุกกลุมงาน  ตองสงเสริม สนับสนุน  การใชนวัตกรรมตาง ๆ  ที่ชวยการดำเนินงาน         

ใหเกิดความแมนยำ  ถูกตอง  และรวดเร็ว  ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งข้ึน 

  ๗. ดานประสิทธิภาพการส่ือสาร 

               ทุกกลุมงาน  ตองดำเนินการจัดทำขอมูลของหนวยงาน ท่ีตองเผยแพรตอสาธารณชน โดยจัด

ใหมีชองทางการสื่อสารกับประชาชนผูมาติดตอกับหนวยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ  ท่ี

ทางราชการแจงไดอยางสะดวกรวดเร็วพรอมท้ังเปนขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

               แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

               ๗.๑  ทุกกลุ มงาน  ตองดำเนินการพัฒนาขอมูลในเว็บไซตของหนวยงาน  ใหมีขอมูล             

ท่ีประชาชนควรรับทราบ  หรือขอมูลท่ีตองการเผยแพร  ใหเปนขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

              ๗.๒  หนวยงาน ตองสงเสริมสนับสนุน ใหม ีการจัดชองทางการรับฟงความคิดเห็น  

ขอเสนอแนะ หรือชองทางการรับเรื่องรองเรียน  พรอมท้ังมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนในหนวยงาน   

    ๘. ดานการปรับปรุงระบบการทำงาน 

      สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ตองดำเนินการ

ปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหกระบวนงานของหนวยงาน มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ทันสมัย สามารถให 

ความสะดวกแกประชาชนผูรับบริการ หรือผูมาติดตอกับหนวยงาน  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และสงเสริมให

ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูเขารับการบริการเขามามีสวนรวม ในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พรอมทั้งเสริมสรางภาพลักษณบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ และหนวยงานในสังกัดใหมีความโปรงใสเพื่อสรางทัศนคติและ

ความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีดีตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ 

                       แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

                        ๘.๑  หนวยงาน  ตองดำเนินการพัฒนาปรับปรุง  หรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ

ขั้นตอนการใหบริการ  ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก  ในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ. ศ. ๒๕๕๘ กําหนด 

      ๘.๒  กลุมงาน  ที่มีภารกิจในการใหบริการประชาชน  ตองสงเสริมสนับสนุน การดำเนินงาน

ภารกิจที่ใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขารวมกันดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ ไมวาจะเปนดานการรับฟงความคิดเห็น  ดานการวางแผน  ดานการ

ดำเนินงาน  หรือดานการประเมินผลการดำเนินงาน เปนตน  เพ่ือความโปรงใส  ในการดำเนินภารกิจของสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ 



                        ๘.๓  หนวยงาน  ตองดำเนินภารกิจตอประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  ดวยความโปรงใส

และตรวจสอบได  พรอมทั้งนำขอเสนอแนะขอรองเรียน ที่ไดรับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ       

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

     ๘.๔  หนวยงาน  ตองสงเสริมสนับสนุน  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการใหบริการ

หรือการดำเนินงานใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

     ๙. ดานการเปดเผยขอมูล 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑   ตองดำเนินการนำขอมูล 

ที่ประชาชนควรทราบ  และเปนประโยชน  ตอการดำเนินภารกิจ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ไวในเว็บไซตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือเว็บไซตบุคลากรในสังกัด  ไดแก  

ขอมูลพื้นฐาน  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑   ขาวประชาสัมพันธ  

ชองทางการติดตอสอบถามกับประชาชน (Social Network) ขอมูลแผนการดำเนินงาน  ขอมูลขั ้นตอน             

การปฏิบัติงานหรือการใหบริการขอมูล แผนการใชจายงบประมาณประจำป  ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง  ขอมูลการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ขอมูลการจัดการเรื ่องรองเรียนทุจริต  และชองทางการมีสวนรวมของประชาชน    

เพื่อเปนการแสดงถึงความโปรงใส ในการบริหารงาน และการดำเนินงาน  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ 

              แนวทาง การปฏิบัติดังนี้ 

     ๙.๑  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  โดยฝาย

ประชาสัมพันธ ตองสงเสริมสนับสนุน  ใหทุกกลุมงานดำเนินการตามแนวทาง  หรือมาตรฐาน  การเปดเผยขอมูล

ขาวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ตอสาธารณะตามแนวทาง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการพ.ศ ๒๕๔๐ ตามท่ีกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับตาง  ๆ กำหนด 

     ๙.๒ ทุกกลุ มงาน  ตองสงเสริม  สนับสนุน  ในการนำขอมูลของหนวยงาน และขอมูล             

ที่ประชาชนควรทราบ หรือเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจตาง  ๆ  ของหนวยงาน  ลงในเว็บไซตสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ 

     ๙.๓  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ โดยฝาย

ประชาสัมพันธ ตองสงเสริมสนับสนุนการใชชองทางการสื่อสารในรูปแบบ Social Network เชน Facebook 

Twitter LINE เปนตน  ในการสื่อสารและประชาสัมพันธการดำเนินงานตาง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  เพื่อใหประชาชน รับทราบขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน  ในรูปแบบท่ี

ทันสมัย 

     ๙.๔  ทุกกลุมงาน ตองดำเนินการ ตามแนวทางการเปดเผยขอมูลขาวสาร ของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  ๑  ตอสาธารณชน  เพ่ือแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ 

และเพ ื ่อแสดงถ ึงความโปร งใสในการดำเน ินภารก ิจของสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต  ๑ 



     ๙.๕  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  ๑  โดยกลุม

บริหารงานบุคคล และกลุมกฎหมายและคดี ตองดำเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  ใหมีความ

โปรงใส  ตั้งแตการสรรหา คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาบุคคล และการประเมินผลงาน การดำเนินการ 

ทางวินัย รวมทั้งการสรางขวัญกำลังใจ เพื่อธำรงรักษาไวซึ่งคนดีและคนเกง  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ พรอมทั้ง  สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน  และทิศทางการปฏิรูป

ประเทศ 

   ๑๐. ดานการปองกันการทุจริต 

     บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ตองดำเนิน

ภารกิจของตนเอง  ตามแนวทางของเจตจำนง  ในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  โปรงใส  และมีหลักธรรมา 

ภิบาล  การดำเนินงานทุกภารกิจตองปราศจากการทุจริต และสามารถตรวจสอบได  พรอมท้ังเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ใหเปนองคกรท่ีปราศจากการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  ในความมั่นคง  ในความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส   และมีหลักธรรมาภิบาล  มีความมั่นค่ัง       

ในคุณธรรมจรรยาของขาราชการ  และมีความยั่งยืน  ในการรับใชสังคมไทยทางดานการพัฒนาการศึกษา 

     แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

     ๑๐.๑ ผู บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ ทุกคน ตองดำเนินการตามแนวทางแหงเจตนารมณ  ของเจตจำนงในการบริหารงาน

ดวยความซ่ือสัตย สุจริตโปรงใส  และมีธรรมาภิบาล 

     ๑๐.๒ ผูบังคับบัญชาทุกระดับ  ตองไมมีพฤติกรรมไปในทางทุจริต  หรือประพฤติมิชอบหรือ      

มีลักษณะความสัมพันธ ท่ีเก้ือหนุนผลประโยชนกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีเขาทำสัญญาโครงการ หรือรับจางใด ๆ  

จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ 

     ๑๐.๓  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศร ีอย ุธยา  เขต  ๑ โดย             

กลุมกฎหมายและคดี ตองสงเสริม สนับสนุน การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  และการกำหนดแนวทาง

หรือมาตรการในการปองกัน หรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  เพื่อใหหนวยงาน  นำไปดำเนินการปองกันการเกิด   

การทุจริต 

     ๑๐.๔ ทุกกลุมงาน  ตองสงเสริม  สนับสนุน  ใหความสำคัญกับการเสริมสรางภาพลักษณ

องคกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ใหเปนองคกร  ที่ปราศจากการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการใหความรวมมือในกิจกรรมและโครงการทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ ที่เกี่ยวกับดานการปองกัน  และปราบปรามการทุจริต  

พรอมทั้งรวมกันสรางวัฒนธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑ ที่ไมทน     

ตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

 



 

 

 
 
 

ที่ ศธ ๐๔๐๙๓/4827                                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                             พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
                     ถนนอยุธยา - อางทอง ต.ลมุพลี  อย ๑๓๐๐๐ 
 

            30   พฤศจิกายน  2564 
 

เรื่อง    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
          พระนครศรีอยุธยา   เขต  ๑ 
        

เรียน    ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
 

สิ่งที่สงมาดวย    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา 
                     พระนครศรีอยุธยา   เขต  ๑         จำนวน  ๑  ชุด 
 

  ดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ไดจัดทำประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของหนวยงาน  เพื่อเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติสำหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ใหยึดถือและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต  
เพ่ือใหเกิดผลดีตอราชการ โดยสวนรวมและเกิดภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน 
 

  ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงขอสง
ประกาศ ดังกลาวมาเพ่ือประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังสิ่งที่สงมาดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการตอไป   
 
           ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

            (นางกัลยา  มาลัย) 
     ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 
 

กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๘๕๔๑ – ๒ ตอ ๓๐๓ 
โทรสาร  ๐ ๓๕๗๐ ๔๘๐๒ 
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