ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
เรื่อง กาหนดนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
-------------------------------------------ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
บริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐและนโยบายข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่น ดิน ที่มีธรรมาภิบ าลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลั ก
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และเสริมสร้างระบบคุณธรรมในหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และผู้ รั บ บริ ก าร มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้
1. ด้านความโปร่งใส ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวกในช่องทางที่
กาหนด เปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้ตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ ดังนี้
1) กาหนดมาตรการ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
2) เปิ ดเผยข้อมูล การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 2 ตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และเป็นปัจจุบัน ให้ประชาชน
เข้าถึงได้ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
3) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้ตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบของการดาเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
4) ดาเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกั บการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันมิ ให้
ราชการเสียผลประโยชน์
5) การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

2. ด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก คน มี ค วามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และมีการจัดระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
แนวปฏิบัติ ดังนี้
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ดาเนินงานตามภารกิจ โดยมีการ
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้สาธารณชนติดตาม
ตรวจสอบได้
2) กาหนดมาตรการในการกากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
3) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่ างเต็มความสามารถ ทุกขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และพร้อมที่จะรับผิดชอบใน
ผลงานการปฏิบัติงานของตน
4) กาหนดมาตรการในการกากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน
5) ผู้บริหารมีการประกาศเจตจานงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจ
ของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
6) ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ พร้ อ มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงานของหน่ ว ยงานที่ ส่ ง ผลกระทบและเกิ ด
ความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
7) มีการจั ดระบบการบริ ห ารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสั มพันธ์แ นวทางการรับเรื่อ ง
ร้องเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีจิตสานึกด้านคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวปฏิบัติ ดังนี้
1) กาหนดมาตรการในการป้องกันการรับสินบน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์
เขต 2 เกี่ย วกับ การรับ ของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ ยง การเรี่ยไร และการรับ
แป๊ะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน)
2) เสริ มสร้ างจิตส านึกให้ แก่บุคลากรในสั งกัด ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติห น้าที่ด้ว ย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม
3) ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่นที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยเริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์ สุจริตในตนเอง และมีค่านิยมร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต มีมาตรการกากับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติ ดังนี้
1) สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วม
ต่อต้านการทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต และการกระทาผิดทางวินัย

2) จั ด ท าคู่ มื อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
นครสวรรค์ เขต 2
3) สร้างความเข้าใจกับ บุ คลากรในหน่วยงานกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
4) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่ว ยงาน มีระบบการบริหารงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลั ก
ธรรมาภิบาลและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติ ดังนี้
1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมี
ระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
2) ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
การมีช่องทางในการสื่อสารให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
แนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ผู้ บ ริห ารสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ตระหนักถึงการนานโยบายไปปฏิบัติ
2) สื่ อสารนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว และเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายทองสุข อยู่ศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

