
  
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
เรื่อง  นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
.........................………………………… 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
นโยบายของรัฐบาลข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ ควบคู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการปราบการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จึงได้ก าหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ควบคู่กับ  
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ จึงก าหนดนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ให้ผู้บริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที ่
  ๑.๑ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งในการ

ปฏิบัติงานหรือด าเนินงานตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง 
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 

  ๑.๒ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ันเต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ 

๑.๓ บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ 

๒. ด้านการใช้งบประมาณ 
๒.๑ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท า 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง 

๒.๒ การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต ๒ ในเรื่องต่าง ๆ ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง 

  ๒.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

  ๒.๔ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
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๓. ด้านการใช้อ านาจ 
๓.๑ ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก 

บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการไม่ใช้อ านาจสั่ง
การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

๓.๒ มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

๔.๑ บุคลากรในหน่วยงานไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปใช้
อย่างอ่ืน 

  ๔.๒ หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ซัดเจนและสะดวก ในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคคลภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 

  ๔.๓ หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานด้วย 

๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๕.๑ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญต่อการต้านการทุจริต 

  ๕.๒ หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕.๓ หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ๕.๔ หน่วยงานมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานรวมถึงการน า

ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๖. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 

  ๖.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการ โดยยึดหลักตามมาตรฐานโปร่งใส
เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๖.๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บริการอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
  ๖.๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือ

แลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๖.๕ หน่วยงานมีการบริหารงานหรือการด าเนินงาน  โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

  ๗.๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับช้อน และมีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

๗.๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ๗.๓ หน่วยงานมีช่องทางการรับฟังการติชมหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน  การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
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๗.๔ หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
๘. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 

๘.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ 
ดีขึ้น 

๘.๒ หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
  ๘.๓ หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ

สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
๘.๔ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
๘.๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย 

ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ 
๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
๙.๒ การบริหารงาน 
๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 
๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส่ในหน่วยงาน 

๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย 

การด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  ๒  ประเด็น คือ 
๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  พิจารณา 

ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่  โดยยืดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามนโยบายโดยเคร่งครัด 
  
ประกาศ ณ วันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
                                                     (นายบูรพา  พรหมสิงห์) 
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 


