ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
…………………….…………………..……………
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต ๒ ให้ ความส าคั ญกั บการบริ หารงาน
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗ ได้รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
และเสริมสร้างระบบคุณธรรม
ในฐานะผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จึงขอให้คามั่นใน
การบริหารงานว่า จะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริ หารงานเพื่อให้ สาธารณชน ผู้รั บบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย มีความเชื่อมั่ นต่อการ
ดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จานวน ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความโปร่งใส สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กาหนด มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูลใน
การดาเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึก ษาเชี ย งราย เขต ๒ ได้ ต ามความเหมาะสม บนพื้ นฐานของการด าเนิ น งานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
(๓) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
๒. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ /……..

-๒แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ปฏิบัติราชการด้วยความ
มุ่งมั่นและประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการโดยมีส่วนร่วมของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ คือ “การศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
(๒) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อหน้าที่
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต ๒ มี จิ ต ส านึ ก ด้ า นคุ ณธรรมและต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) เสริมสร้างจิตสานึกของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม
(๒) กาหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ทรัพย์สินสินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน
การกระทาผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และละอาย
ที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
(๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ สามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมี
คุณธรรมในการบริหารงาน
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วม
และตรวจสอบได้
(๒) ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่าและ
ตรวจสอบได้
(๓) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
(๔) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพ
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่อสารให้ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

แนวทางปฏิบัติ/.........

-๓แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ผู้บริหารระดับกลุ่ม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสทั้ง ๕ ด้าน ให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดตระหนักถึงการนานโยบายไปปฏิบัติ
(๒) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๕ ด้าน ทางระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จดหมายข่ า ว และเว็ ป ไซต์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต ๒
http://www.cri2.go.th/th/
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
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แจ้งมณี )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

