ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒
เรื่อง นโยบายการสรางคุณธรรมและความโปร'งใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒
.......................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ใหความสําคัญกับการบริหารงานภายใต
กรอบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว'าดวยหลักเกณฑ4และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีดี พ.ศ.2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร4ช าติ ว'า ด วยการปBองกั นและปราบปรามการทุจ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และ
นโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ4 จันทร4โอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย 11 ดาน ต'อสภานิติ
บัญญัติแห'งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ไดรวมถึงนโยบายส'งเสริมการบริหารราชการแผ'นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการปBองกันการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ และเสริมสรางระบบคุณธรรม
ในฐานะผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จึงขอใหคํามั่นในการ
บริหารงานว'า จะบริหารงานและส'งเสริมใหขาราชการ/เจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 ปฏิบัติราชการอย'างมีคุณธรรม มีความโปร'งใส และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสราง
คุณธรรมและความโปร'งใสในการบริหารงานเพื่อใหสาธารณชน ผูรับบริการ และผูมีส'วนไดส'วนเสีย มีความ
เชื่ อมั่น ต' อการดํ า เนิ น งานของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษายะลา เขต 2 จํา นวน 6 ด าน
ดังต'อไปนี้
1. ดานความโปรงใส สาธารณชน ผูรับบริการ และผูมีส'วนไดส'วนเสีย สามารถเขาถึงขอมูลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดอย'างสะดวกในช'องทางที่กําหนด มีการเปJดเผย
ขอมู ล ที่ ส ามารถตรวจสอบได เปJ ดโอกาสให ผู มี ส' ว นได ส' ว นเสี ย เขามามี ส' ว นร' ว มในการดํ า เนิ น งานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่อง
รองเรียนที่ดี
แนวทางปฏิบัติ ไดแก'
(1) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยความซื่อสัตย4สุจริต ถูกตองตามกฎระเบียบ และเปJดเผยขอมูลใน
การดําเนินงานดวยความโปร'งใส สามารถตรวจสอบได
(2) เปJดโอกาสใหผูมีส'วนไดส'วนเสีย เขามามีส'วนร'วมในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ไดตามความเหมาะสม บนพื้น ฐานของการดําเนินงานที่ก'อใหเกิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
(3) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธ4แนวทางการรับเรื่องรองเรียนให
สาธารณชนไดรับทราบอย'างชัดเจน
/2. ดานความพรอมรับผิด...

-22. ดานความพรอมรั บผิ ด ผู บริ ห ารและขาราชการ/เจ าหน าที่ สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความมุ'งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย'างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต'อ
ผลการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ ไดแก'
(1) ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมยะลา เขต 2 ปฏิบัติราชการดวยความมุ'งมั่น
และประพฤติตนเปLนตัวอย'างในการปฏิบัติราชการโดยการมีส'วนร'วมของขาราชการ/เจาหนาที่ทุกระดับ
(2) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย4สุจริต และซื่อตรงต'อหนาที่
3. ดานความปลอดภัยจากการทุ จริต ในการปฏิ บัติงาน การส' งเสริมใหขาราชการ/เจาหนาที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีจิ ตสํานึกดานคุณธรรมและต'อตานการทุจริ ต
คอร4รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ไดแก'
(1) เสริมสรางจิตสํานึกของขาราชการ/เจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 ให ตระหนั กถึ งความซื่ อ ตรง ปฏิ บั ติ ห น าที่ ด วยความซื่ อสั ต ย4 สุ จ ริ ต โปร' งใส และยึ ด หลั ก
คุณธรรม
(2) กําหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีการรับหรือใหทรัพย4สินหรือประโยชน4อื่นใด เพื่อปBองกัน
การกระทําผิดกฎหมายโดยรูเท'าไม'ถึงการณ4 และปBองกันการเกิดผลประโยชน4ทับซอน
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองค&กร
การสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ขาราชการ/เจาหนาที่ไม'ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร4รัปชั่น และละอายที่จะกระทําการทุจริตคอร4รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ไดแก'
(1) ส'งเสริ มการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่ อติดตามและตรวจสอบการดํ าเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร'งใส
ตรวจสอบได
(2) เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ย วกับการกระทําที่เปLนผลประโยชน4ทับ ซอน เพื่อให
ขาราชการ/เจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สามารถแยกแยะผลประโยชน4
ส'วนตัวและผลประโยชน4ส'วนรวมได
5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมี
คุณธรรมในการบริหารงาน
แนวทางปฏิบัติ ไดแก'
(1) มุ'งเนนการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย'างเปLนระบบ มีคุณธรรม การมีส'วน
ร'วม และตรวจสอบได
(2) ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณอย'างเปLนระบบ โดยยึดหลักความคุมค'าและ
ตรวจสอบได
(3) ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเปLนธรรม เท'าเทียม และไม'เลือกปฏิบัติ
/(4) เสริมสรางสภาพแวดลอม...

-3(4) เสริ มสร างสภาพแวดลอมที่ เอื้ ออํา นวยและสนับ สนุน การปฏิ บัติ งานของขาราชการ/
เจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน การมีช'องทางในการสื่อสารใหขาราชการ/เจาหนาที่
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร'งใส
แนวทางปฏิบัติ ไดแก'
(1) ผูบริหารระดับกลุ'ม เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการสรางคุณธรรม
และความโปร'งใสทั้ง 5 ดาน ใหแก'ขาราชการ/เจาหนาที่ในสังกัดตระหนักถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ
(2) สื่อสารนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปร'งใสทั้ง 5 ดาน ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส4 จดหมายข'าว และเว็บไซต4สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
http://www.yala2.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ4 พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพิษณุ ดิเรกกุล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒

