
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ 

***************************** 
        เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 
          ข้าพเจ้า  นายอนุกูล   ทองนุ้ย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต  ๒  ขอแสดงเจตจ านงว่า  จะปฏิบัติหน้าที่  และบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต  ๒  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และเพ่ือให้บรรลุเจตจ านง
ดังกล่าว  จึงก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากร  ดังนี้ 
  ๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
  บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ด้วยความโปร่งใส  
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด  และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน  
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้ 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑  บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอน
การให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 
  ๑.๒  บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค  เท่าเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ  
ประสานงานต่างๆ ด้วยดี  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานราชการที่ด ี
  ๑.๓  บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้  เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง
ในทางมิชอบ 
  ๑.๔  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ด้านการใช้งบประมาณ 
    บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ต้องมีส านึก  และ
ตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่มาจากเงินภาษีของราษฎร  โดยต้องใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม  และประหยัด  ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบกับกลุ่มงานที่ก ากับ  ดูแล
และรับผิดชอบด้านงบประมาณ  การเบิก - จ่าย  และการพัสดุ  ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้



  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๒.๑  บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย  เพื่อให้เกิดการคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
   ๒.๒  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือการพัสดุต่างๆ  ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ 
หรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนด 
   ๒.๓  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที่กฏหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนด  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 
   ๒.๔  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องควบคุม  ดูแลหรืออนุมัติ  การ
เบิก – จ่ายงบประมาณ  เช่น  ค่าท างานล่วงเวลา  ค่าเดินทาง  เป็นต้น  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสม 
 ๓.  ด้านการใช้อ านาจ 
  ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา  ต้องมอบหมายงานประเมินผล
การปฏิบัติงาน  คัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้งสั่งการ  ก ากับ  ดูแลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฏหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ  อย่างถูกต้องและชอบธรรม 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๓.๑  ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง  เป็นธรรมตามความสามารถ  
ความเหมาะสมกับสถานะภาพ  ต าแหน่ง  ระดับ  ค านึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตาม
หลักมนุษยธรรม  พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่  ติดตามงานท่ีสั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ 
  ๓.๒  ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆ  ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว  ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม  ไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือ
บุคคลอื่น 
  ๓.๓  ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง  ปราศจากอคติ  มีความยุติธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่างๆ  รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้น ารับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  ๓.๔  ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง  หรืออ านาจหน้าที่ในราชการเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฏหมาย 
 ๔.  ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ต้องใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ  เพ่ือประโยชน์ในทางราชการ  ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วย
กฎหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ  หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นในทางที่ไม่
ถูกต้อง  และไม่เหมาะสม 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๔.๑  ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานต้องก ากับ  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบในทรัพย์สิน
ของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ให้สามารถใช้การได้ปกติ  หากทรัพย์สินเกิดการช ารุดหรือสูญหายให้
รายงานหรือด าเนินการตามที่กฏหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับตา่งๆ  ก าหนดไว้ 



  ๔.๒  การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  หรือบุคคลภายนอกยืม  ต้องด าเนินการตามที่กฎหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับ
ต่างๆ ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
  ๔.๓  งานพัสดุ  ต้องส่งเสริม  สนับสนุน  การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ  มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ 
 ๕.  ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  และมาตรการ
ต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต  เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลง  และหมด
ไปในที่สุด 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๕.๑  ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ  ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการ
ว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  และรายงานผลการด าเนินงานตามที่
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสก าหนด 
  ๕.๒  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินการด้านโนบายหรือมาตรการต่างๆ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต  ๒  ทุกรูปแบบ 
  ๕.๓  ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานและทุกระดับชั้น  ต้องก ากับ  ติดตามและสอดส่อง  ดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน  
พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการด าเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  ๕.๔  หน่วยตรวจสอบภายในต้องด าเนินการตรวจสอบภายใน  ตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีด้วยความเคร่งครัดและรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต  ๒  ทราบโดยตรง 
 ๖.  ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ทุกคนต้องปฏิบัติ
หน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงาน  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่กฎหมาย  ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่างๆ  ก าหนดไว้  เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๖.๑  ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานและทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา  ต้อมีพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ  ประมวล
จริยธรรมข้าราชการ  และข้อบังคับข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 
  ๖.๒  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ทุกคนต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ  มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการ  ตามภารกิจที่



รับผิดชอบ  พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชน  หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  ๖.๓  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ  ที่ช่วยการด าเนินงานให้
เกิดความแม่นย า  ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 ๗.  ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของกลุ่มงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยจัด
ให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อหับหน่วยงาน  ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่
ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๗.๑  ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ให้มีข้อมูลที่ประชาชน
ควรรับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่  ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  ๗.๒  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้ารับเรื่องร้องเรียนในทุกกลุ่มงาน 
 ๘.  การปรับปรุงระบบการท างาน 
  ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการปรับปรุง  พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้กระบวนงานของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทันสมัย  สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน   ผู้รับบริการ  หรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  พร้อมทั้ง
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส  เพื่อสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่
ดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒   
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๘.๑  ทุกลุ่มงานด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน
การให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.
๒๕๕๘  ก าหนด 
  ๘.๒  กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินภารกิจ
ที่ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๒ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการด าเนินงานหรือด้านการ
ประเมินผลการด าเนิน เป็นต้น เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการด าเนิน ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
                        ๘.๓ทุกกลุ่มงานด าเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
                         ๘.๔ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
หรือด าเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                      ๙.  ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ด าเนินการน า
ข้อมูลที่ประชาชนควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษา



สกลนคร เขต ๑ ไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ได้แก่ ข้อมูล 
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Social  Network)  ข้อมูลแผนการ
ด าเนินงาน ข้อมูลแผนการด าเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลขั้นตอนการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูล
การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
                        แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                         ๙.๑  กลุ่มอ านวยการ งานประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการ
ตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต ๒ ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนด 
                         ๙.๒  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของกลุ่มงานและข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบ หรือเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจต่างๆ ของกลุ่มงานลงในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
                         ๙.๓ กลุ่มอ านวยการ งานประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสาร
ในรูปแบบ Social   Network   เช่น Facebook    Twitter   Line    เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 
                         ๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ต่อสาธารณะชน เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนทราบและเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
  ๙.๕  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ต้องด าเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใส  ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การพัฒนาบุคคล  การประเมินผลงาน                
การด าเนินการทางวินัย  รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือธ ารงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศ
ทางการปฏิรูปประเทศ 
 ๑๐.  ด้านการป้องกันการทุจริต 
  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ต้อง
ด าเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และมี
หลักธรรมาภิบาล  การด าเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริต  และสามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ให้เป็น
องค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีความม่ันคงในความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสตามหลัก        ธรร
มาภิบาล  มีความมั่งคั่งในคุณธรรม  จรรยาของข้าราชการ  และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้าน
การศึกษา 



  ๑๐.๑  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ทุกคน  ต้องด าเนินการตามแนวทางเจตนารมณ์ของเจตจ านงในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 
  ๑๐.๒  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มี่พฤติกรรมไปในทางทุจริต  หรือประพฤติมิชอบหรือ
มีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าท าสัญญาโครงการสัมปทาน
หรือรับจ้างใดๆ  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
  ๑๐.๓  กลุ่มอ านวยการ  ต้องส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  เพ่ือให้แต่ละกลุ่ม
งานน าไปด าเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 
 ๑๐.๔  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ  ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับ
การาป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ทั้งนี ้ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  
ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างทุกคน  ต้องรับทราบและปฏิบัติตาม
เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด  พร้อม ทั้ง
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
๒  ให้สาธารณชนรับทราบ  และการไม่ปฏิบัติตามเจตจ านงในการบริหารงานดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน  
น าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ทราบ  เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                         ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 
              (นายอนุกูล  ทองนุ้ย) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 


