ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
-------------สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้ ความสาคัญกับการบริหารงานภายใต้ กรอบ
การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ.2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้รวมถึง
นโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารจัดกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ และเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม
ในฐานะผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 จึ ง ขอให้ ค ามั่ น ในการ
บริหารงานว่า จะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้ าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารงาน เพื่อให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้ า นความโปร่ งใส สาธารณชน ผู้ รับบริการ และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย สามารถเข้าถึงข้อมูล ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กาหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เข้ามามีส่ ว นร่ว มในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูลในการ
ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ได้ตามความเหมาะสม บนพื้นฐานของการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติราชการ
(3) มีร ะบบการบริ ห ารจั ดการเรื่องร้องเรียน และประชาสั มพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่นและ
ประพฤติป ฏิบั ติตนเป็ น ตัว อย่ างในการปฏิบั ติร าชการโดยการมีส่ว นร่วมของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อให้
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 บรรลุ วิสั ยทัศน์ที่กาหนดไว้ คือ “เป็นองค์กรที่ เป็นเลิ ศในการจัด
การศึ กษา มีคุ ณภาพตามมาตรฐาน บนพื้น ฐานของความเป็นไทย” และวิสั ยทั ศน์ต ามแผนปฏิบัติก ารป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
คือ “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต”
(2) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อหน้าที่

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีจิตสานึกด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัตไิ ด้แก่
(1) เสริมสร้างจิตสานึกของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้
ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม
(2) กาหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และละอายที่จะกระทา
การทุจริต คอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติได้แก่
(1) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
(2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
5. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณธรรม
ในการบริหารงาน
แนวทางปฏิบัติได้แก่
(1) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบได้
(2) ให้ความสาคัญการบริหารงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัดความคุ้มค่าและตรวจสอบได้
(3) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
(4) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่อสารให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง
การปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา , รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ผู้อานวยการกลุ่ม ร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน
ให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดตระหนักถึงการนานโยบายไปปฏิบัติ
(2) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
http://www.secondary35.go.th/myoffice/2561/ และเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
http://www.secondary35.go.th/
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

(นายอลงกรณ์ ประสานสุข)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

