
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสีกษาประถมสีกษาสกลนคร เขต ๒ 
เร่ือง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การสีกษาประถมสีกษาสกลนคร เขต ๒

ง * * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * - * * * * * * * *

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๒ มุ่งเน้นที,จะบรหิารจดัการองคก์ร 
อย่างมธีรรมาภบิาล โดยใหค้วามสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ เพ่ือสร้าง 
ความศรัทธาและเขือ่มัน่แกส่งัคมว่า สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๒ เป็นองค์กร 
ธรรมาภบิาล ในฐานะผูบ้รหิารสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๒ จงึขอประกาศ 
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สจุริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ และ 
ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทัง้นี ้ ขอใหบ้คุลากรทกุคนมุง่มัน่ปฏบิติังานตามภารกจิด้วยความซือ่สตัย์ สุจริต 
มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต ภายใต้นโยบาย ดังต่อไปน้ี 

๑. ด้านการปฎินัติหน้าที่
บุคลากรทุกคนในสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ต้องปฏิบัติ 

หนา้ทีใ่นฐานะเจา้หนา้ทีข่องรฐั อยา่งมคีณุธรรมโดยยดึหลกัตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน ด้วยความโปร่งใส 
ดำเนนิการตามทีก่ฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับประขาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน 
โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนท่ีมิควรได้

แนวปฏิบัติ ดังน้ี
๑.๑ บคุลากรทกุคนต้องปฏิบติัหนา้ทีต่ามมาตรฐานการปฏิบติังานโดยเปน็ไปตามข้ันตอน 

การให้บริการประขาซนหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ
๑.๒ บคุลากรทกุคนตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความเสมอภาค เทา่เทยีมกนั ไม,เลือกปฏบิติั 

ประสานงานต่างๆ ด้วยดี เพือ่ประโยชนข์องทางราชการ พร้อมท้ังมีความรับผิดขอบต่อหน้าท่ี มุ่งผลส้มฤทธ๋ึ 
ของงานราชการท่ีดี

๑.๓ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดย 
ไม,หวังสิงตอบแทนหรือประโยชน์ท่ีมิควรได้ เว้นแตก่ารรบัโดยธรรมจรรยาทีป่ราศจากผลประโยขนแ์อบแฝง 
ในทางมิชอบ

๑.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนข้ันตอนการให้บริการประขาขน 
หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นป้จจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการใช้งบประมาณ
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ต้องมีสำนึก และ 

ตระหนกัถงึการใขจ่้ายงบประมาณแผ่นดนิว่าเปน็งบประมาณทีม่าจากเงินภาษขีองราษฎร โดยตอ้งใชจ้า่ยอยา่ง 
เหมาะสม และประหยัด ตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบกับกลุ่มงานทีกำกับ ดูแล 
และรับผิดขอบด้านงบประมาณการเบิก - จา่ย และการพัสดุ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

แนวปฏิบัติ ดังน้ี
๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการใหเ้ป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดการคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง
๒.๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ ตอ้งดำเนนิการเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง 

หรือการพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ตามทีก่ฎหมาย ระเบยีบ 
หรือข้อบังคับต่างๆ กำหนด



๒.๓ กลุ่มบริหารงาบการเงินและสิบทรัพย์ ตอ้งรายงาบขอ้มลูการใชจ่้ายงบประมาณ 
ตามทีก่ฏหมาย ระเบยีบหรือขอ้บงัคับกำหนด และเผยแพร่ต่อสาธารณซน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการ 
บริหารงบประมาณ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ

๒.๔ ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัชัน้การบงัคบับญัชาตอ้งควบคมุ ดูแลหรืออนุมัติ การ 
เบกิ -  จา่ยงบประมาณ เซ่น คา่ทำงานลว่งเวลา คา่เดนิทาง เปน็ตน้ ใหเ้ปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและ 
เหมาะสม

๓. ด้านการใช้อำนาจ
ผูบ้งัคบับญัชาทกุหนว่ยงานทกุระดบัชัน้การบงัคบับญัชา ตอ้งมอบหมายงานประเมนิผล 

การปฏิบตังิาน คดัเลอืกบคุลากรเพือ่ปฏบิตังิานอย่างเปน็ธรรม ไม,เลือกปฏิบัติ รวมท้ังส่ังการ กำกับ ดูแลให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม

แนวปฏิบัติ ดังน้ี
๓.๑ ผูบ้งัคบับญัชาสัง่การหรอืมอบหมายงานอยา่งถกูตอ้ง เปน็ธรรมตามความสามารถ 

ความเหมาะสมกับสถานะภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนงึถึงความเทีย่งอันตรายและความเสมอภาคชองบคุคลตาม 
หลักมนุษยธรรม พร้อมท้ังมิความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีส่ังการหรือมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ

๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่ส่ังการหรือมอบหมายงานใดๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีในราชการของ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อนัมลีกัษณะทีเ่ปน็เร่ืองสว่นตวั ธุระส่วนตัวหรือเร่ืองท่ีไม,เหมาะสม ไม,วา่เพือ่ตนเองหรอื 
บุคคลอ่ืน

๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคต ิ มีความยุติธรรมในการประเมินผล 
การปฏบิตัริาชการหรือการปฏบิตังิานและการใชด้ลุยพนิจิในเร่ืองตา่งๆ รวมถงึการพจิารณาความดคีวามชอบ 
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมีความเป็นผู้นำรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไมใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าท่ีในราชการเพือ่ 
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิซอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิขอบด้วยกฎหมาย 

๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
บคุลากรในสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารดีกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๒ ต้องใช้ทรัพย์สิน 

ของทางราชการ เพือ่ประโยชนใ์นทางราชการ ไมน่ำทรัพยส์นิของทางราชการไปใชป้ระโยชนท์ีม่ซิอบดว้ย 
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อ่ืบในทางท่ีไม่ 
ถูกต้อง และไม่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ ดังน้ี
๔.๑ ผู้บงัคับบญัชาทกุกลุ่มงาบต้องกำกับ ดูแล บ0าธงุรักษา และรับผิดชอบในทรัพย์สิบ 

ชองทางราชการทีอ่ยู่ในความรับผิดขอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สนิเกดิการชำรุดหรือสญูหายให ้
รายงานหรือดำเนนิการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้

๔.๒ การยมืทรพัยส์นิชองทางราชการไมว่า่จะยมืภายในสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ หรือบคุคลภายนอกยืม ต้องดำเนนิการตามทีก่ฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ 
ต่างๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๔.๓ งานพัสดุ ต้องส่งเสริม สนับสบุน การวางแนวทางหรือคู่มีอในการใช้ทรัพย์สนิชอง 
ทางราชการใหเ้กิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพ่ือบีองกันความเสียหายในทรัพย์สินชองทางราชการ 

๔. ด้านการแก้ไขปีญหาการทุจริต
ทกุหนว่ยงานตอ้งดำเนนิการตามแนวทางแผนยทุธศาสตรว์า่ดว้ยการนอ้งกนัและ 

ปราบปรามการทจุริต ระยะที ่ ๓ (พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๔๖๔) แผนปฏบิตักิารว่าดว้ยการนอ้งกนัและปราบปราม 
การทจุริตและประพฤติมชิอบชองสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๒ และมาตรการ 
ต่างๆ ท่ีเก่ียวช้อง พร้อมท้ังร่วมกันสอดส่องและแก้ไขบีญหาการทุจริต เพ่ือให้น้ญหาการทุจริตลดลง และหมด 
ไปในท่ีสุด



๓

แนวปฏิบ้ต ดังบี้
๕.๑ ทกุกลุม่งานตอ้งดำเนนิกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนปฏบิติัการ 

วา่ดว้ยการบอังกนั และปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศกึษาสกลนคร เขต ๒ ประจำปงีบประมาณ ๒(ะ๖๕ และรายงานผลการดำเนนิงานตามที ่
คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกำหนด

(ะ.๒ ทกุกลุม่งานตอ้งสง่เสริม สนบัสบนุการดำเนนิการดา้นโนบายหรอืมาตรการตา่งๆ 
ดา้นการฟอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
สกลนคร เขต ๒ ทุกรูปแบบ

๕.๓ ผูบ้งัคบับญัชาทกุกลุม่งานและทกุระดบัชัน้ ต้องกำกับ ติดตามและสอดส่อง ดูแล 
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญขาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทจุริตและการเรียกหรือรับสนิบน 
พร้อมท้ังไม่ละเลยหรือละเว้นการดำเนินการเม่ือพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๕.๔ หนว่ยตรวจสอบภายใบตอ้งดำเนนิการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ 
ภายในประจำปดีว้ยความเครง่ครดัและรายงานใหผู้อ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
สกลนคร เขต ๒ ทราบโดยตรง

๖. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน
บุคลากรในสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๖ ทุกคนต้องปฏิบัติ 

หนา้ทีท่ีต่บเองรับผดิขอบโดยยดีหลกัมาตรฐานการดำเนนิงาน ช้ันตอน และระยะเวลาทีก่ฎหมาย ระเบยีบ 
หรือข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้ เพือ่ใหเ้ปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดประสทิธิภาพ และประสิทธิผลกับการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราขการ

แนวปฏิบัติ ด้งบ้ี
๖.๑ ผูบ้งัคบับญัชาทกุกลุม่งานและทกุระดบัชัน้การบงัคบับญัชา ตอ้มพีฤตกิรรมและ 

ทัศนคตทิีดี่ในการปฏบิติังาน มกีารถา่ยทอดการปฏบิตังิานทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ตีามวนิยัขา้ราขการ ประมวล 
จริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

๖.๒ บคุลากรในสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ทุกคนต้อง 
ปฏบิตัหินา้ทีใ่นการบรกิารประขาขนดว้ยความเตม็ใจ มคีวามสภุาพเรยีบรอ้ยในการบรกิาร ตามภารกจิที ่
รับผิดขอบ พร้อมท้ังให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประซาซน หรอืผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๖.๓ ทกุกลุม่งานตอ้งสง่เสริม สนับสนุนการใข้นวัตกรรมต่างๆ ทีช่ว่ยการดำเนนิงานให ้
เกิดความแม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากย่ิงข้ึน 

๗. ด้านประสิทธิภาพการที่อสาร
ทกุกลุม่งานตอ้งดำเนนิการจดัทำขอ้มลูของกลุม่งานทีต่อ้งเผยแพร่ตอ่สาธารณซน โดยจัด 

ให้มีช่องทางการสือ่สารกับประซาซนผู้มาติดต่อหบัหนว่ยงาน ซึง่ประซาซนสามารถเข้าถึงขอ้มลูขา่วสารต่างๆ 
ท่ีทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปีจจุบัน

แนวปฏิบัติ ด้งบ้ี
๗.๑ ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลท่ีประซาซน 

ควรรับทราบหรือข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปีจจุบัน
๗.๒ ทกุกลุม่งานตอ้งสง่เสรมิ สนบัสนนุใหมักีารจดัชอ่งทางการรบัฟง้ความคดิเหน็ 

ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้ารับเร่ืองร้องเรียนในทุกกลุ่มงาบ 
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน

ทกุกลุ่มงานต้องดำเนนิการปรับปรุง พฒันาระบบการปฏิบติังาน เพ่ือให้กระบวนงานของ 
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประซาซน ผู้รับบริการ หรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประซาซน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามา
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มสีว่นรว่มใบการดำเนนิภารกจิของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๒ พร้อมท้ัง 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพ่ือสร้างทัศนคติและความเฃ่ือม่ันของประซาซนท่ี 
ดีต่อสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

แนวปฏินิต ิ ดังน้ี
๘.๑ ทุกลุ่มงานดำเนินการพฒันา ปรับปรุงหรือทบทวนข้ันตอนการปฏินัติงานหรือข้ันตอน 

การให้บริการตามแนวทางพระราซบัญญติัการอำนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราซการ พ.ศ. 
๒๕๕;๘ กำหนด

๘.๒ กลุ่มงานท่ีมีภารกิจในการให้บริการประซาซนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินภารกิจ 
ท่ีให้ประซาซนหรือผู้มีส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขต พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต ๒ ไมว่า่จะเปน็ดา้นการรับพงิความคิดเหน็ ดา้นการวางแผนงาน ดา้นการดำเนนิงานหรือดา้นการ 
ประเมนิผลการดำเนนิ เป็นด้น เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการดำเนนิ ภารกจิของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๘.๓ทกุกลุม่งานดำเนนิภารกจิตอ่ประขาซนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดว้ยความโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได ้พรอ้มทัง้นำขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน ทีไ่ดรับัจากประซาซนพฒันาและปรบัปรงุระบบการ 
ปฏินิติงานให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน

๘.๔ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสบุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใซ้ในการให้บริการ 
หรือดำเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สำนกังานเซตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๒ ดำเนินการนำ 

ข้อมลูทีป่ระซาซนควรทราบและเปน็ประโยซนตํอ่การดำเนนิภารกิจของสำนกังานเขตทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
สกลนคร เขต ๑ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๒ ไดแ้ก ่ ข้อมูล 
พืน้ฐาน ขา่วประซาสมัพนัธ ์ ซ,องทางการตดิตอ่สือ่สารกบัประซาซน (Social Network) ขอ้มลูแผนการ 
ดำเนนิงาน ขอ้มลูแผนการดำเนนิงาน ขอ้มลูขัน้ตอนการปฏบิตังิานหรือการใหบ้ริการ ขอ้มลูแผนการใขจ้า่ย 
งบประมาณประจำป ี ขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้ง ขอ้มลูขัน้ตอนการการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ข้อมูล 
การจดัการเรือ่งการรอ้งเรยีนการทจุรติ และซอ่งทางการมสีว่นร่วมของประซาขน เพือ่เปน็การแสดงถงึความ 
โปร่งใสในการบริหารงานและดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี
๙.๑ กลุม่อำนวยการ งานประขาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสบุนให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการ 

ตามแนวทางหรอืมาตรการการเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 
เขต ๒ ตอ่สาธารณะตามแนวทางพระราซบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราซการ พ.ศ.๒๕๔๐ และตามทีก่ฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กำหนด

๙.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนใบการนำข้อมูลของกลุ่มงานและข้อมูลท่ีประขาซน 
ควรทราบ หรอืเกีย่วกบัการดำเนนิภารกจิตา่งๆ ซองกลุม่งานลงในเวบ็ใซตซ์องสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เพือ่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนนิภารกจิของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๙.๓ กลุม่อำนวยการ งานประซาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสบุนการใข้ข่องทางการส่ือสาร 
ในรูปแบบ Social Network เข่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการส่ือสารและประซาสัมพันธ์ 
การดำเนนิงานตา่งๆ ของสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เพ่ือให้ประซาซนรับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นบีจจุบันในรูปแบบท่ีทันสมัย

๙.๔ ทกุกลุม่งานตอ้งดำเนนิการตามแนวทางหรอืมาตรการการเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ต่อสาธารณะซน เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร
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ใหป้ระซาซบทราบและเพือ่แสดงถงึความโปรง่ใสในการดำเนนิภารกจิของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๙.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตอ้งดำเนนิการตามแนวทางการบริหารทรพัยากรบคุคลใหม้ ี
ความโปรง่ใส คัง่แต,การสรรหาคดัเลอืก การบรรจแุตง่ค ัง่ การพฒันาบคุคล การประเมนิผลงาบ 
การดำเนนิการทางวินยั รวมท้ังการสร้างขวัญกำลังใจเพือ่ธำรงและรักษาไว้ซ่ึงคนดีและคนเก่งของสำนักงานเขต 
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ พร้อมท้ังสอดคล้องกับภารกิจของหนว่ยงานและทิศ 
ทางการปฏิรูปประเทศ

๑0. ด้านการป้องกันการทุจริต
บคุลากรในสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ต้อง 

ดำเนนิภารกจิของตนเองตามแนวทางของเจตจำนงในการบริหารงานดว้ยความซือ่สตัย์สจุริต โปร่งใส และมี 
หลกัธรรมาภบิาล การดำเนนิงานทกุภารกจิตอ้งปราศจากการทจุรติ และสามารถตรวจสอบได ้ พร้อมทัง้ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ให้เป็น 
องคก์รทีป่ราศจากการทจุรติและประพฤตมิขิอบ มคีวามมัน่คงในความซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใสตามหลกั 
ธรรมาภิบาล มีความม่ังค่ังในคุณธรรม จรรยาของข้าราซการ และมีความย่ังยืนในการรับใข้สังคมไทยทางต้าน 
การศึกษา

๑๐.๑ ผู้บังคับบญัซาทกุระดับและบคุลากรของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ทุกคน ตอ้งดำเนนิการตามแนวทางเจตนารมณข์องเจตจำนงในการบรหิารงาน 
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

๑๐.๒ ผู้บังคับบัญซาทุกระดับต้องไม่ม่ีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิซอบหรือ 
มีลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีเก้ือหนุนผลประโยชนกั์นระหว่างผู้มีส่วนได้สว่นเสยีท่ีเข้าทำสญัญาโครงการสมัปทาน 
หรือรับจ้างใดๆ จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๑๐.๓ กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา ต้องสง่เสริม สนับสนุนการ 
ดำเนนิการประเมนิความเสีย่งการทจุรติและกำหนดแนวทางหรอืมาตรการในการปอ้งกนัหรอืการจดัการความ 
เส่ียงการทุจริต เพ่ือให้แต่ละกลุ่มงานนำไปดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต

๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสบุนและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ ์
ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๒ ใหเ้ปน็องคก์รทีป่ราศจากการ 
ทุจริตและประพฤติมิซอบ โดยการใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ ทัง้ภายในและภายนอกทีเ่กีย่วกบั 
การาป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมท้ังร่วมกันสร้างวัฒนธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

ท้ังน้ี บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
ซึง่ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร ขา้ราขการ พนกังานราซการ และลกูจา้งทกุคน ตอ้งรบัทราบและปฏบิตัติาม 
เจตจำนงในการบรหิารงาบดว้ยความซือ่สตัย ์ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาลอยา่งเครง่ครดั พรอ้มทัง้ 
ประซาสมัพนัธ์ทุกข่องทางการส่ือสารของสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
๒ ให้สาธารณซนรับทราบ และการไม่ปฏิบัติตามเจตจำนงในการบริหารงานดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญซาตักเตือน 
นำไปประกอบการพจิารณาเล่ือนเงินเดือนหรือสัง่ใหได้รับการพฒันาหรือรายงานใหผู้้อำนวยการสำนกังานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ทราบ เพ่ือดำเนินการทางวินัยต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

(นายพลชัย ซุมป้ญญา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒


