
                                                   
                        

 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
เรื่อง เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล 

------------------------------------------------  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ขอแสดงเจตจ านงในการ 
บริหารงานตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นนโยบายและแนว
ปฏิบัติ ส าหรับบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ด าเนินการ
ตามท่ี กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน   
โดยไม่หวัง สิ่งตอบแทนที่มิควรได้  

๒. ด้านการใช้งบประมาณ  
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ต้องส านึกและตระหนักถึง 

การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณท่ีได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยมีการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม และประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหน่วยงานที่ก ากับ ดูแล
และรับผิดชอบ ด้านงบประมาณการเบิก -จ่าย และการพัสดุ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  

๓. ด้านการใช้อ านาจ  
ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา มีการมอบหมายงาน ประเมินผล          

การปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลการเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งสั่งการ ก ากับ ดูแล      
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม  

๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ       

เพ่ือประโยชน์ในราชการ ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือ 
ข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ในทางท่ีไม่ถูกต้องและ ไม่
เหมาะสม 

 
 
 
 
 



๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการ

ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
และมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งร่วมกัน สอดส่องและแก้ไขปัญหาทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริต
ลดลงและหมดไปในที่สุด 

๖. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน  
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี 

ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก มาตรฐานการด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อ 
บังคบั ต่างๆ ก าหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  

๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของกลุ่มงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มี

ช่องทาง การสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับกลุ่มงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ทาง ราชการแจ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

๘. การปรับปรุงระบบการท างาน  
ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการงานของกลุ่ม

งานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รบับริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ ด าเนินภารกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ พร้อมทัง้
เสริมสร้างภาพลักษณ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และกลุ่มงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพื่อ
สร้าง ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความเชื่อมั่น ของประชาชนที่ดีส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ 

๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ด าเนินการน าข้อมูลที่ประชาชนควร

ทราบ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
๔ ไว้ใน เว็บไซตห์น่วยงานในสังกัด ไดแ้ก่ข้อ มูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูล
แผนการด าเนินงานข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการข้อ มูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของ ประชาชน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต  
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ต้องด าเนินภารกิจของตนเอง 

ตามแนวทางของเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล          
การด าเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีความม่ันคั่งใน
คุณธรรม จรรยา ของข้าราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการศึกษา  



ทั้งนีบุ้คลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ซ่ึงประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ    ลูกจ้างประจ า และลูกจา้งชั่วคราวทุกคน ต้องรับทราบและปฏิบัติตาม
เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการสื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔       
ให้สาธารณชนรับทราบ และการไม่ปฏิบัติตามเจตจ านงในการบริหารงานดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชา 
ตักเตือนน าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา  หรือรายงานให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการ  
ทางวินัย  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ ณ วันที่  ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 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 

 


