ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล
............................................................................................................................................
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความ
ต้องการพร้อมอานวยความสะดวก แก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น
ข้าพเจ้า นายพลชัย ชุม ปัญ ญา ผู้อ านวยการส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเลย เขต ๒ ขอแสดง
เจตจานงในการบริหารงานตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติสาหรับบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ดังนี้
๑. มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัตหิ น้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด
๒. มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรทุกระดับมีคุณธรรมอันพึงประสงค์ 5 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตอาสา ทางานบนพื้นฐานคุณภาพคู่คุณธรรม สร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์โปร่งใสและตรวจสอบได้
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต คือ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น
๔. ปลุกจิตสานึกและสร้างความตระหนักรู้ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและมีการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐาน
หลักนิติธรรม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพลชัย ชุมปัญญา)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

แนวทางการดาเนินงานตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
เรื่อง เจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล
-----------------------------------------------------------------------------------๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างมี
คุณธรรมโดยยึดหลัก ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดาเนินการตามที่ กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัดและ
ให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามชั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ
๑.๒ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติประสานงานต่างๆ ด้วยดี เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานราชการที่ดี
๑.๓ บุคลากรทุ กคนต้อ งปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่ หวังสิ่งตอบแทนหรือ
ประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ
๑.๔ ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความ
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการใช้งบประมาณ
บุคลากรส านักงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเลย เขต ๒ ต้องส านึก และตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง ประกอบกั บ หน่วยงานที่ ก ากั บ ดูแลและรับ ผิดชอบด้านงบประมาณการเบิก - จ่าย และการพัสดุ ต้อง
ดาเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง
๒.๒ ฝ่ายพัสดุต้องดาเนินการเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กาหนด
๒.๓ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
กาหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่ อ แสดงถึงความโปร่งใสในการบริห ารงบประมาณ เท่ าที่ ไม่ ขัดหรือแย้งกั บกฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ
๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติ การเบิก - จ่ายงบประมาณ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่า
เดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
๓. ด้านการใช้อานาจ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบั ติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรื อข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถความเหมาะสมกับสภานะภาพ
ตาแหน่ง ระดับ คานึงถึงความเสี่ยงอั นตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมทั้ งมีความเอาใจใส่
ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสาเร็จ
๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นาที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตาแหน่ง หรืออานาจหน้าที่ในราชการ
เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
บุคลากรส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ต้องใช้ท รัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ใน
ราชการ ไม่นาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคล
ใดนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานต้องกากับ ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชารุดหรือสูญหายให้รายงานหรือดาเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่างๆ กาหนดไว้
๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ ว่าจะยืมภายในส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ หรือให้
บุคคลภายนอกยืมต้องดาเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๔.๓ ฝ่ายพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของราชการ
๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ต้องดาเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการบ้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบของสานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปญ
ั หาการ
การทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ ดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
ของปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการดาเนินการตามที่คณะกรรมการจัดทามาตรฐานความโปร่งใส สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กาหนด
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่างๆด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ในทุกรูปแบบ

๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องกากับ ติดตามและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เ ป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการดาเนินการเมื่อพบพฤติการณ์
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
๕.๔ หน่วยตรวจสอบภายในต้องดาเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีด้วยความเคร่งครัด
และรายงานให้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ทราบโดยตรง
๖. ด้านคุณภาพการดาเนินงาน
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึด
หลักมาตรฐานการดาเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กาหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็น
แบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อบังคับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
๒ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
๖.๒ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ต้องปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการประชาชนด้วย
ความเต็ม ใจมี ความสุภาพเรียบร้อ ยในการบริการ ตามภารกิ จที่ รับ ผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมู ลที่ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๖.๓ ส่งเสริม สนับ สนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ ช่วยการดาเนินงานให้เกิ ดความแม่ นยา ถูก ต้องและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น
๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ดาเนินการจัดทาข้อมูลของหน่วยงานทีต่ ้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยจัดให้มีช่องทางทางการสื่อสารกับประชาชนผู้
มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑ ดาเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชนควรรับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๗.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อม
ทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
๘. การปรับปรุงระบบการทางาน
ดาเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ ว ทันสมัย
สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับ บริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินภารกิจของสานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาเลย
เขต ๒ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติ
และความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๘.๑ ด าเนิ น การพั ฒ นา ปรั บ ปรุง หรื อ ทบทวนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด
๘.๒ บุคลากรที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินภารกิจที่ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับ
ฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการดาเนินงานหรือด้านการประเมิ นผลการดาเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความ
โปร่งใสในการดาเนินภารกิจของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
๘.๓ ดาเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะ
ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
๘.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
หรือการดาเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ดาเนินการนาข้อมูลที่ประชาชนควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินภารกิ จ ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๒ ไว้ในเว็บ ไซต์ ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผ่นการดาเนินงานข้อมูลชั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๙.๑ ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเลย เขต ๒ โดยฝ่ายประชาสัม พั นธ์ต้องส่งเสริม สนับ สนุนให้ ทุ ก
หน่วยงานดาเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต ๒ ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่างๆ กาหนด
๙.๒ ส่งเสริม สนับสนุนในการนาข้อมูลของหน่วยงานและข้อ มูลที่ประชาชนควรทราบ หรือเกี่ยวกับการดาเนินภารกิจ
ต่างๆ ลงในเว็บไซต์หน่วยงานหรือเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เพื่อแสดงถึงความโปร่งในในการ
ดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
๙.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ซ่อง
ทางการสื่อสารในรูป แบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการสื่ อสารและประชาสัม พั นธ์ก าร
ดาเนินงานต่างๆ ของสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเลย เขต ๒ เพื่อให้ป ระชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย
๙.๔ ดาเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ต่อสาธารณชน
เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินภารกิจของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒

๙.๕ ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาเลย เขต ๒ โดยกลุ่ม บริห ารงานบุคคล ที่ ต้องดาเนินการตามแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคลการประเมินผล
งาน การดาเนินการทางวินัย รวมทั้ งการสร้างขวัญ ก าลังใจเพื่อดารงและรัก ษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่ งของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ต้องดาเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจานง
ในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การดาเนินงานทุกภารกิจ ต้องปราศจากการทุจริตและ
สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ให้เป็นองค์กรที่
ปราศจากการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่ นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่งใน
คุณธรรม จรรยาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา และมีความยั่ง ยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑๐.๑ ผู้บังคั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ และบุคลากรส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๒ ทุ ก คน ต้อ ง
ดาเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจานง ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้อ งไม่ มี พ ฤติก รรมไปในทางทุ จ ริต หรือประพฤติมิชอบหรือมีลักษณะ
ความสัม พันธ์ที่ เกื้อหนุนผลประโยชน์กั นระหว่างผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสียที่ เข้าท าสัญ ญาโครงการสัมปทานหรือรับ จ้างใดๆ จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
๑๐.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจ ริตและการก าหนดแนวทางหรือ มาตรการในการป้องกั นหรือจัดการความเสี่ยงการทุ จ ริต เพื่อให้แต่ล ะหน่วยงานนาไป
ดาเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต
๑๐.๔ ส่ง เสริม สนับ สนุ นและให้ ความส าคัญ กั บ การเสริม สร้างภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก รส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ ให้เป็นองค์ก รที่ ปราศจากการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิ จ กรรมและ
โครงการ ทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้ง ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ต้องรับทราบและปฏิบัติตามเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจ ริต
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในทุ กช่องทางการสื่อสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ ให้สาธารณชนรับทราบ

