ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
-----------------------------------ด้ว ยส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 30 ให้ ค วามส าคั ญกั บการบริ ห ารงานภายใต้ก รอบ
การบริ ห ารจั ด การบ้ านเมือ งที่ดี ตามพระราชกฤษฎี กาว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิ ธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
พ.ศ. 2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้รวมถึงนโยบาย
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่ นดิน ที่มีธ รรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ และเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม
ในฐานะผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงขอให้คามั่นในการบริหารงานว่า
จะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติราชการ
อย่ า งมี คุ ณ ธรรม มี ค วามโปร่ ง ใส และปราศจากการทุ จ ริ ต โดยมี แ นวทางสร้ า งคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการบริ ห ารงาน เพื่อให้ ส าธารณชน ผู้ รั บ บริการ และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย มี ความเชื่ อมั่นต่อการดาเนิ นงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านความโปร่งใส สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กาหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูลใน
การดาเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตามความเหมาะสม บนพื้นฐานของการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
(3) มีร ะบบการบริ ห ารจั ดการเรื่องร้ องเรีย น และประชาสั มพั นธ์แนวทางการรับเรื่องร้อ งเรีย น
ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
2. ด้านความพร้อมรับผิ ด ผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่นและ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการโดยมีส่วนร่วมของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ คือ “สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง”
(2) มอบนโยบายการปฏิ บั ติราชการด้ ว ยความซื่อสั ตย์สุ จริ ต และซื่อตรงต่อหน้าที่ เจ้ าหน้า ที่
ปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีการบริหารผลงาน
/3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริต...

-23. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีจิตสานึกด้านคุณธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) เสริมสร้างจิตสานึกของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม
(2) กาหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เ กิดขึ้นในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และละอายที่จะกระทาการทุจริต
คอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
(2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณธรรม
ในการบริหารงาน
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบได้
(2) ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่าและตรวจสอบได้
(3) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
(4) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพ
6. ด้า นการสื่อสารภายในหน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่ อสารให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง
การปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ผู้บริหารระดับสานักงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดตระหนักถึงการนานโยบายไปปฏิบัติ
(2) สื่ อ สารนโยบายการสร้ า งคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสทั้ ง 5 ด้ า น การประชุ ม หนั ง สื อ เวี ย น
ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว และเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ทั้งนี้ ให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ถือปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการ
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

( นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

