ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
-----------------------------------------------------สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ความสำคัญในการบริห ารงานภายใต้กรอบ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ช าติว ่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที ่ 3(พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรั ฐ บาลโดยพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้รวมถึงนโยบาย
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และสร้างเสริมระบบคุณธรรม
ในฐานะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงขอให้คำมั่นในการบริหารงาน
ว่าจะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงาน เพื่อให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านความโปร่งใส สาธารณชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบ
ได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูล ใน
การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
3) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 1 มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
1) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่น
และประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการ โดยมีส่วนร่วมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเด เขต 1 เป็นองค์การชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นที่ของความเป็นไทย”

2) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อเจ้าหน้าที่
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
1) เสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้ อยเอ็ด
เขต 1 ให้ตระหนักถึงความซื่อตรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม
2) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน
การกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และละอายที่จะกระทำ
การทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
1) ส่งเสริมตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้ข้าราชการ /
เจ้าหน้าที่ส ำนั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาร้ อยเอ็ด เขต 1 สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส ่ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณธรรม
ในการบริการงาน
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
1) มุ่งเน้นการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรมการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบได้
2) ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่าและตรวจสอบได้
3) ให้ความสำคัญการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
4) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพ
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่อสารให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
1) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตระหนักถึงการ
นำนโยบายไปปฏิบัติ
2) สื ่ อ สารนโยบายการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสทั ้ ง 5 ด้ า น ทางระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จดหมายข่ า ว และเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด เขต 1
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(นายสุภาพ วงษามาตย์)
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