ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
---------------------------------------------------สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมถึงนโยบายส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จึงขอให้คำมั่นใน
การบริหารงานว่าจะบริหารงานและส่งเสริม ให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปฏิบัติราชการอย่างมี
คุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยดำเนินการตามแนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงาน เพื่อให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จำนวน ๖ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความโปร่งใส สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้อย่างสะดวกตามช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผย
ข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูลใน
การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(๒) มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล การดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
(๓) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้ตามความเหมาะสม บนพื้นฐานของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
(๔) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้
สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน

/ ๒. ด้านความพร้อมรับผิด...

-๒๒. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ปฏิบัติราชการด้วย
ความมุ่งมั่นและประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่ในทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงาน
(๒) ผู้บ ริห าร บริห ารงานด้ว ยความซื่ อสัต ย์ส ุจริต และซื่ อ ตรงต่ อหน้า ที ่ พร้อมรับผิ ดเมื ่ อ เกิ ด
ความผิดพลาด เพื่อสร้างจความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
๓. ด้ า นความปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บ ั ติ ง าน ผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในสังกัดมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่
(๑) เสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนในสังกัดตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม
(๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ทรัพย์สินตลอดจนผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันมิให้
เจ้าหน้าที่เรีย กรับ เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์จากผู้ มีส ่ว นได้ส ่ว นเสี ย ป้องกันการปฏิบ ัติ งานของบุ ค ลากร
ในหน่วยงานที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ที่จะนำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทั บซ้อน หรือการกระทำผิดกฎหมายโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
มีวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต ไม่ยอมรับและละอายต่อการมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริห ารงานเพื่ อติ ดตามการดำเนิน งานของสำนัก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
(๒) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสังกัดมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
(๓) นำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

/ ๕. ด้านคุณธรรม…

-๓–
๕. ด้า นคุณ ธรรมในการทำงาน ผู้บริห าร ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษาในสั ง กั ด
มีคุณธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่
(๑) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
และสามารถตรวจสอบได้
(๒) ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
(๓) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
(๔) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างกันเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส
แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๕ ด้าน ให้แก่บุคลกรในสังกัดเพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่
การปฏิบัติ
(๒) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๕ ด้าน โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย
เช่น ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมใจ วิเศษทักษิณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

