ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
เรื่อง เจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล
-----------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ขอแสดงเจตจานงในการ
บริหารงานตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายและแนว
ปฏิบัติ สาหรับบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดาเนินการ
ตามที่ กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน
โดยไม่หวัง สิ่งตอบแทนที่มิควรได้
๒. ด้านการใช้งบประมาณ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ต้องสานึกและตระหนักถึง
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยมีการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม และประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหน่วยงานที่กากับ ดูแล
และรับผิดชอบ ด้านงบประมาณการเบิก -จ่าย และการพัสดุ ต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
๓. ด้านการใช้อานาจ
ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา มีการมอบหมายงาน ประเมินผล
การปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลการเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งสั่งการ กากับ ดูแล
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม
๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและ ไม่
เหมาะสม

๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งร่วมกัน สอดส่องและแก้ไขปัญหาทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริต
ลดลงและหมดไปในที่สุด
๖. ด้านคุณภาพการดาเนินงาน
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก มาตรฐานการดาเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อ
บังคับ ต่างๆ กาหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินการจัดทาข้อมูลของกลุ่มงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มี
ช่องทาง การสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับกลุ่มงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ทาง ราชการแจ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๘. การปรับปรุงระบบการทางาน
ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการงานของกลุ่ม
งานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รบั บริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ ดาเนินภารกิจสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ พร้อมทัง้
เสริมสร้างภาพลักษณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และกลุ่มงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพื่อ
สร้าง ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความเชื่อมั่น ของประชาชนที่ดีสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔
๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ดาเนินการนาข้อมูลที่ประชาชนควร
ทราบ และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
๔ ไว้ใน เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ข้อ มูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูล
แผนการดาเนินงานข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการข้อ มูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของ ประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดาเนินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ต้องดาเนินภารกิจของตนเอง
ตามแนวทางของเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล
การดาเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคั่งใน
คุณธรรม จรรยา ของข้าราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการศึกษา

ทั้งนีบ้ ุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ซึ่งประกอบด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ต้องรับทราบและปฏิบัติตาม
เจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการสื่อสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
ให้สาธารณชนรับทราบ และการไม่ปฏิบัติตามเจตจานงในการบริหารงานดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชา
ตักเตือนนาไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา หรือรายงานให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ทางวินัย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

Announcement of Udonthani Primary Educational Service Area office 4
Subject : The intention of managing with honesty, transparency and good governance
-----------------------------------------------In accordance with the Official Information Act, BE 2 5 5 0 (2 0 0 7 ), the Royal
Decree on Rules and Procedures for Good Governance and the strategic plan for the
prevention and suppression of corruption phase 3 ( 2017 - 2021) , as well as in accordance
with the moral assessment and transparency in the operations of government agencies
(Integrity and Transparency Assessment : ITA).
the director of Udonthani Primary Educational Service Area office 4, would like to
express my intention in the administration of the law with honesty, transparency and good
governance to be a policy and guideline for personnel of Udonthani Primary Educational
Service Area office 4, as follows
1. Performance
Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 must perform
duties as government officials with morality by adhering to the standards of performance with
transparency Strictly follow the law and provide services to people or people who come to
request services with the agency. Without expecting the reward that should not be.
2. The use of budget
Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 must be aware
and aware of the expenditure of the national budget that is derived from the taxpayer's
money with appropriate and economical spending according to the sufficiency economy
philosophy. Together with the supervisory agencies take care and be responsible for
budgeting, disbursement and supplies must be carried out with transparency and
verification.
3. The use of power
Commander of all departments, all levels of command have assignments, evaluate
performance, selection of personnel for fair work discriminate. Including directing oversight
for subordinates to perform their duties without being against the law, regulations correctly
and rightfully.

4. The use of government property
Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 must use
government property for the benefit of the government, do not use government property to
illegally exploit regulations or allow any person to use for personal benefits or others in the
wrong and inappropriate way.
5. Corruption problem solving
All work groups must carry out various activities and projects in accordance with the
guidelines of the Action Plan on Prevention and Suppression of Corruption Phase 3 (2017 2021), Action Plan on Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct of
Udonthani Primary Educational Service Area office 4 and measures various associated
together with monitoring and solving corruption problems, in order to reduce corruption and
eventually disappear.
6. Quality of operation
Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 must comply with
their own responsibilities by adhering to the standard of operation, procedures and time
period required by law or regulations are set to be completed resulting in efficiency and
effectiveness in performing official duties.
7. Communication efficiency All work groups must prepare the information of the work
group that must be published to the public. By providing a communication channel with
people who contact the government with the work group Which people can access various
information Which the government informs easily and quickly, as well as accurate and current
information
8. Improvement of work system
All work groups must improve develop operational systems in order to make the work
process of the work group efficient, fast, modern, able to provide convenience to the people
service recipients or persons who come in contact with the agency to ensure satisfaction and
encourage people, stakeholders or service recipients participate in the mission of Udonthani
Primary Educational Service Area office 4, as well as enhance the image of Udonthani
Primary Educational Service Area office 4, and the work group to be transparent. In order to
create good image, attitude and confidence of the people in Udonthani Primary Educational
Service Area office 4.

9. Information disclosure
Udonthani Primary Educational Service Area office 4 implemented the information that
the public should know and is useful for carrying out the mission of Udonthani Primary
Educational Service Area office 4 on the website of the Office, such as Basic data,
communication channels with the public (social network) information, operational plans,
information on procedures or services annual budget expenditure plan, information
procurement information, human resource management and development information on
handling of fraud complaints and public participation channels. In order to show the
transparency in the administration and operation of the Udonthani Primary Educational
Service Area office 4.
10. Anti-corruption
Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 have to carry out
their own missions in accordance with the guidelines of the intention to manage with integrity,
transparency and good governance. All operations must be free from corruption and can be
verified as well as enhancing the organization culture of Udonthani Primary Educational
Service Area office 4 to be an organization without corruption and misconduct. Have stability
in honesty, transparency according to good governance. Have a strong sense of virtue
Government ethics and have sustainability in serving Thai society in education.
In this regard, personnel under Udonthani Primary Educational Service Area office 4,
consisting of government officer, government employee, permanent employees and all
temporary employees must acknowledge and comply with the will of manage with honesty,
transparency and good governance. And publicize in all communication channels of
Udonthani Primary Educational Service Area office 4 for public acknowledgment and failure
to comply with the intent of such management to the commander to be used for
consideration of postponement of salary or order to be developed or reported to the director
of Udonthani Primary Educational Service Area office 4, to be considered for disciplinary
action.
This announcement is hereby issued on 4th january 2021

(Mr.Panyarat Chankong)
Director of Udonthani Primary Educational Service Area Office 4

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
******************************
ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะกาหนดระเบียบในการให้ประชาชนเข้า
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยคานึงถึงความสะดวก
ของประชาชนผู้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย นอกจากนั้นเพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการข้อมูลข่างสารของทางราชการในความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต ๔ ให้ดาเนินงานและเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึง
กาหนดมาตรการ กลไกลและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ ดังนี้
๑. ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
ประกอบด้วย
๑.๑. โครงสร้างและการจัดการของหน่วยงาน
๑.๒ สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร การแนะนาหน่วยงาน
๑.๓ ข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจสอบได้ จัดระบบข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ เช่น
- นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- คู่มือปฏิบัติงาน หรือ คาสั่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- ข้อมูลข่าวสาร สิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวเพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานบนเว็บไซต์
- การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลเฉพาะ
รายได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ หรือข้อมูลที่จัดทาขึ้นซึ่งต้องไม่เป็นประโยชน์ทางการค้า
๒. ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนช่องทางอื่น ๆ เช่น
- ผ่าน LINE
- ผ่าน FACEBOOK
- ผ่านระบบงาน E-PAPERLESS
- ผ่านระบบเครือข่าย E-NEW
- ผ่าน E-MAIL เป็นต้น
๓. ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ คือข้อมูลในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

๔. วิธีการและขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
๔.๑ ให้กลุ่มทุกกลุ่ม จัดประเภทข่าวสารของทางราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบที่ประชาชน
ตรวจดู ตรวจสอบได้โดยจัดระบบประเภทข่าวสารบนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในส่วน
ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กาหนด
๔.๒ การดาเนินงานในข้างต้น ให้ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้
พิจารณาและมีการรายงานผลการจัดทาข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ ในห้วงเวลาที่กาหนดได้รับทราบ
จานวน ๖ เดือนต่อครั้ง (ภายในเดือนกันยายน และเมษายนของทุกปี) โดยใช้เครื่องมือการติดตามรายงานที่
หน่วยงานกาหนด
๔.๓ การขอข้อมูลข่าวสารโดยข้าราชการหรือประชาชน ให้ผู้ขอบันทึกแบบฟอร์มคาขอตาม
หน่วยงานที่กาหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ พร้อมแสดงเหตุผลและความจาเป็นและยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพื่อเสนอให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตต่อไป
๔.๔ ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดวิธีปฏิบัติกับ
ข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
๔.๕ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน จัดเตรียมและจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารในความรับผิดชอบให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว
๔.๖ ในกรณีมีผู้ประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลและขอดูข้อมูลหรือถ่ายสาเนาข่าวสารที่อยู่ใน
ความดูแล ควบคุม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลใดหรือ
ข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบต่อประโยชน์เสียหายของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและเจ้าของข้อมูล
มีสิทธิเสนอคาคัดค้านต่อหน่วยงานเป็นหนังสือภายในเวลาสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๔.๗ กรณีข้อมูลมีจานวนมากให้ใช้การคัดลอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์สานักงาน เช่น คัดลอก
ไฟล์ข้อมูลหรือส่งผ่าน E-MAIL หรือการเข้าใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นต้น การจัดทาสาเนาที่มีคารับรองสาเนา
ถูกต้องของข้อมูลวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น เป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อพร้อม
ทั้งตัว ชื่อสกุล และตาแหน่งตลอดจน วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน
๔.๘ การเผยแพร่ข้อมูลเป็นสาธารณะ บนเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้
๑) การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
๒) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
๓) ควรเลือกใช้คาอธิบาย/ภาพประกอบ เนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม
และควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้
๔) ข้อความและรูปแบบภาพประกอบที่นามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หาก
จาเป็นต้องนามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียดข่าว
๕) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณีข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ และข่าวสาร ประกาศกิจกรรมดาเนินงาน มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

๑) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัตินาข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ เพื่อให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ พิจารณาอนุมัติ
๒) เมือ่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ อนุมัติแล้ว
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และจัดเก็บเป็นข้อมูล
ข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๕. การกาหนดติดตาม มาตรการ กลไกลและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๕.๑ ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
๑) เจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่ม / หน่วยตรวจสอบภายใน
๒) งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ
๕.๒ ผู้ควบคุมและกากับการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๓) ที่อยู่ติดต่อเว็บไซต์
การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหน่วยงาน โดยมีการ
บริการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) สามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
การบริการให้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจและเต็มใจ สร้างความประทับใจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
สาคัญ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
...........................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ให้ความสาคัญกับการ
บริหารงานภายใต้กรอบยุทธ์ศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒๑ - ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการ และเสริมสร้างระบบคุณธรรมและ ปลุก
จิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต
ในฐานะผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงขอให้
คามั่นในการบริหารงานว่าจะบริหารงาน และส่งเสริมให้ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาและ เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจาก
ความทุจริตตามแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อให้สาธารณชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ ร่วมกัน
ต่อต้านพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่น ๆ ในช่วงเทศกาล หรือวาระสาคัญต่างๆ การให้เงิน
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นต่อบุคคลภายนอก ที่จะถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับผิดสินบน
๒. ด้านการใช้งบประมาณ ให้จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เผยแพร่อย่างโปร่งใส
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมี
ส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. ด้านการใช้อานาจ ผู้บริหารขององค์กร มอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการสั่งการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาธุระ
ส่วนตัวให้กับผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเกี่ยวกับผลเสียจาก
พฤติกรรมการนาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือนาไปผู้อื่น มีการกาหนดแนวทางปฏิบัติ ในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจน สะดวก สาหรับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และ
นาไปปฏิบัติกากับติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างต่อเนื่อง

๕. ต้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรร่วมกันต่อต้านการทุจริต อย่างจริงจังจัดทา
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมมี
กระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบ และนาผลการตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอกไปปรับปรุงการทางานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
๖. ด้านคุณภาพการดาเนินงาน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติตรงไปตรงมาไม่
บิดเบือนข้อมูล มีคุณธรรมไม่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ให้มีช่องทางที่หลากหลาย
เข้าถึงง่าย ไม่ขับซ้อน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถติชม และ แสดงความคิดเห็น ชี้แจงในข้อที่สงสัยให้แก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
๘. ด้านการปรับปรุงระบบการทางาน นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อความสะดวก
รวดเร็วเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการทางานให้
สอดคล้องกับ ความต้องการและมีความโปร่งใส
๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน Facebook Line ขององค์กร
เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการดาเนินงานการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
๑๐. การป้องกันการทุจริต มีการเปิดเผยผลการดาเนินงานให้สาธารณชนให้รับทราบเกี่ยวกับการ
ประกาศเจตจานงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมใน
องค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
..............................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ตระหนักถึงความสาคัญในการ
ต่อต้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีเจตนารมณ์
ให้การดาเนินงานโปร่งใส่ เป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงที่ทาให้ขาดความเป็นกลาง มีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจ
ที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงกาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลนิจ เพื่อเป็นแนวทางและกลไกการกากับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ให้เป็น
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยให้มีนโยบาย
และกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
นโยบาย
๑. ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
๒. ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
คู่มือการปฏิบัติและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอน กระบวนงานที่
สาคัญลดการใช้ดุลพินิจ
๓. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อกากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจขอบุคลากรตามาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๔. นาเทคโนโลยีดีจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกใน
การสืบคันเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
๕. ผู้บริหารและบุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม
กรอบแนวทางปฏิบัติ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ให้ครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
๑. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดาเนินงานตามภารกิจหลัก
๑.๑. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๑.๒ หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานนั้น ๆ ไม่
ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนามาซึ่งความโปร่งใสเป็นธรรมและ
มีประสิทธิภาพ ให้ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบและหรือปฏิบัติตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน
ทบทวนในมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติดังกล่าว
๑.๓ มอบหมายกลุ่มกฎหมายและคดีเป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ในการทบทวนการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงานของผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุง อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. การลดใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๒.๑ ให้ผู้อานวยการทุกกลุ่ม/หน่วย กากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐอย่างเคร่งครัด
๒.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ดาเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายการที่เสนอราคาที่ต่าที่สุด
๒.๓ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
ประธานกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมจาเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอด
ทั้งห้ามมีให้เข้าร่วมประชุม หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจาเป็นต้องมีการ
ขี้แจงในบางเรื่องเมื่อได้ขี้แจงและตอบข้อชักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม
๒. ๔ กรณีการตรวจรับงานให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนแนวทางที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ กาหนด หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลที่ผู้มีอานาจหน้าที่ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
๒.๕ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการให้หน่วยงานที่กากับทรัพย์สินนั้นทาทะเบียน
การยืม - การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจาอย่างเคร่งครัด
๒.๖ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจาปี ทาหน้าที่ตรวจสอบ
ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสานักงานให้เกิดความถูกต้อง และโปร่งใส
๒.๗ มอบหมายหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ทวนการสอบ
การใช้จ่ายและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของสานักงาน เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การปรับปรุงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. การลดใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชา กากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานและชั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยคานึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค
เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
๓.๒ กาหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทาระบบ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือก

กาหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร อาทิ การกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง การพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลื่อนตาแหน่ง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้
เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือ เลื่อนตาแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและตัดเลือกบุคลากรตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนาบุคลากร
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กรณีพบว่ามีบุคลากรใดในสานักงานมีการกระทาที่เข้าข่ายการใช้ดลุ พินิจอันก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมและขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดาเนินการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
๑. รายงานผู้บังคับบัญชา
๒. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ กลุ่มกฎหมายและคดี
๓. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่สานักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๒๕ หมู่ ๘ ตาบลบ้านผือ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
๔. E-Mail หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไชต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๕. กระบวนการแก้ปัญหา ดาเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซด์สานักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔
ทั้งนี้ให้กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
เป็นผู้รับผิดชอบในกรรับแบบรายงานการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
และรายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕'๖๔

(นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
เรื่อง มาตรการและระบบการดาเนินงานให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
.......................................................
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ 2560 มาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการท าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัด ให้รัฐดาเนินการ
รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและรัฐต้องดาเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการ
ร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ ประกอบกับระเบียก
ระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อ 25 การติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเป็นการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้องสอดคล้องกับมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยยึดหลักการดาเนินงาน
แบบองค์รวม (Holistic)ิหลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและหลักการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารและการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
จึงกาหนดมาตรการและระบบการดาเนินงาน เพื่อเปิดโอกาส ให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนี้
1. กลุ่มภารกิจและลักษณะงานที่ต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
1.1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ลักษณะงานวิชาการ ได้แก่
1.1.1 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
1.1.2 งานบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้สนับสนุนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
1.1.3 การประสานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

1.2 กลุ่มนโยบายและแผน : ลักษณะงานงบประมาณ ได้แก่
1.2.1 งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
1.2.2 งานจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและการขอใช้เงิน
เหลือจ่าย
1.3 กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : ลักษณะงาน ได้แก่
งานบริหารอัตรากาลังและสรรหาบรรจุแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : ลักษณะงานบริหารงานบุคคล ได้แก่
งานคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง เชิดชูเกียรติ
1.5 กลุ่มอานวยการ : ลักษณะงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานประสานงานสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา และงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ลักษณะงานบริหารการศึกษา ได้แก่
1.6.1 การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
1.6.2 งานการรับนักเรียนและการประสานงานการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงาน
1.6.3 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.7 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ลักษณะงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ และซ่อมบารุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัด
การขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 5 ด้านICT เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน (ICT for Administration
and Schooling)
2. วิธีการและขั้นตอนในการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
2.1 วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและลักษณะงานที่ต้อง
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และประสานงานรวมทั้งจัดทาประกาศ
หรือคาสั่งแต่งตั้งภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทางานตาม
ความเหมาะสม
2.2 จัดทาหนังสือแจ้งภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
และคณะทางานให้รับทราบคาสั่งหรือประกาศรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะทางาน
2.3 จัดทารายงานการประชุมหรือสรุปผลการดาเนินงานแจ้งให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ามีส่วนร่วมซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะทางานได้รับทราบ
2.4 รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนามพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางานตามความเหมาะสม
3. ผู้เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วม
3.1 บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานที่ต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มีหน้าที่วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

และลักษณะงานที่ต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และเสนอแต่งตั้งบุคคล
ผู้แทนองค์คณะบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เป็นคณะกรรมการและคณะทางานตามความเหมาะสม ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้กากับดูแล
กลุ่มภารกิจและลักษณะงานที่ต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมและผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยมี
หน้าที่กากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงานให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสละ 1 ครั้ง
3.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงานให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณละอย่างน้อย 1 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

(นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง)

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษอุดรธานี เขต ๔

