
 
 
 
 
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 2 

เรื่อง  นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

-------------------------------------------------- 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ให้ความส าคัญการบริหารงานภายใต้
กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาล การป้องกัน  และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

      ในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ขอให้ค ามั่นในการ
บริหารงานว่า จะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพ่ือให้สาธารณชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่น
ต่อการด าเนินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จ านวน 10 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
      1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 

     1) บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็น                
ผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว 

     2) บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 

    2. ด้านการใช้งบประมาณ 
    1) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดการแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

    2) การเบิกจ่ายของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ                
ค่าเดินทาง ฯลฯ เป็นไปตามข้อเท็จจริง 

    3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบพัสดุ ของหน่วยงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    4) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
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  3. ด้านการใช้อ านาจ 
  1) ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการไม่ใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท าธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

  2) มีกระบวนการการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของข้าราชการ 

  1) บุคลากรในหน่วยงานไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น 
  2) หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ในการขอยืมทรัพย์สินของ

ราชการทั้งการยืมโดยบุคคลภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน 
  3) หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่

ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

  5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  1) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 
  2) หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
  3) หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4) หน่วยงานมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมไปถึงการน าผลการ

ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงในการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  6. คุณภาพการด าเนินงาน 

  1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน โปร่งใส เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

  2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
  3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดบัง

หรือบิดเบือนข้อมูล 
  4) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติ

หน้าที่ 
  5) หน่วยงานมีการบริหารงานด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนร่วมเป็น

หลัก บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พิจารณาด าเนินการตามบทบาทหน้าที่
โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามนโยบายโดยเคร่งครัด 

  7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  1) หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย

และไม่ซับซ้อน และมีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  
  2) หน่วยงานมีเผยแพร่ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  3) หน่วยงานมีช่องทางรับฟังการติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการและ

มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
  4) หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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  8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
  1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการดีข้ึน 
  2) หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
  3) หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น 
  4) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  5) หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

  9. การเปิดเผยข้อมูล 
  หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 

ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ 
  1) ข้อมูลพื้นฐาน 
  2) การบริหารงาน 
  3) การบริหารเงินงบประมาณ 
  4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

           10. การป้องกันการทุจริต  
 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยผลการ

ด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 
  1) การด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

      ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พิจารณาด าเนินการตาม
บทบาท หน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามนโยบายโดยเคร่งครัด 

     จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ  วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นายสุเทพ  ศรบุญทอง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 


