
 

 

 
ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

......................................................................... 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ใหความสําคัญกับการบริหารงานดวย

ภายใตกรอกการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔)  แผน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) ตามนโยบาย 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงนโยบายสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล การปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 

ในฐานะผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงไดกําหนดนโยบาย

คุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน เพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยม สําหรับ

ขาราชการและบุคลกรขององคกร ใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบ ขอบังคบัอ่ืน ๆ โดยมุงม่ันจะนํา

หนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจหลักดวยความโปรงใส บริหารดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และ

ปลอดจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดมาจรฐาน แนวทางนโยบายใหกลุมงานในสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ถือปฏิบัติและดําเนินการ จํานวน ๖ ดาน ดังนี ้

๑. ดานความโปรงใส สาธารณชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขาถึงขอมูลสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ไดอยางสะดวกในชองทางที่กําหนด มีการเปดเผยขอมูลที่

สามารถตรวจสอบได เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต ๒ ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องรองเรียนที่ดี 

แนวทางปฏิบัต ิไดแก 

   (๑) ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง จะตองดําเนินการดวยความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง

ตามกฎ ระเบียบ และเปดเผยขอมูลในการดําเนินงาน ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

  (๒) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต ๒ ไดตามความเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการดําเนินงานที่กอใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 



   (๓) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธแนวทางการรับเรื่องรองเรียนให

สาธารณชนไดทราบอยางชัดเจน 

๒. ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและขาราชการ เจาหนาที่ ตลอดจนบุคลากรของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ และมี

ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัต ิไดแก 

   (๑) ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ปฏิบัติราชการดวยความ

มุงมัน่และประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการปฏิบัติราชการ โดยการมีสวนรวมของขาราชการ เจาหนาที่ 

ตลอดจนบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ บรรลุวิสัยทัศน

ที่กําหนด คือ “โรงเรียนเขมแข็ง แหลงเรียนรู คูชุมชน” 

   (๒) มอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ดานความซื่อสัตย สุจริต และซื่อตรงตอหนาที ่

๓. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีการสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาที่ 

ตลอดจนบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

แนวทางปฏิบัต ิไดแก 

   (๑) เสริมสรางจิตสํานึกขาราชการ เจาหนาที่ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต ๒ ใหตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

โปรงใสและยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

   (๒) กําหนดแนวทางการปฏิบัติ กรณีการรับหรือใหทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือปองกันการ

กระทําผิดกฎหมาย โดยรูเทาไมถึงการณและปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน 

๔. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร มีการสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต ๒ ขาราชการ เจาหนาที่ และบุคลากร ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริต

คอรรัปชั่น และละอายที่จะทําการทุจริตคอรรัปชั่น 

แนวทางปฏิบัต ิไดแก 

   (๑) สงเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพ่ือติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปรงใส 

ตรวจสอบได 

   (๒) เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหขาราชการ 

เจาหนาที่ และบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ สามารถแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมได 



๕. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน การมีระบบการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน ใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัต ิไดแก 

   (๑) มุงเนนการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมีระบบ มีคุณธรรม การมีสวนรวม และ

ตรวจสอบได 

   (๒) ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบ โดยยึดหลักความคุมคาและ

ตรวจสอบได 

   (๓) ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ 

   (๔) เสริมสราง จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและสนับสนนุการปฏิบัติงานของขาราชการ 

เจาหนาที่ และบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

๖. ดานการสื่อสารภายในหนวย การมีชองทางในการสื่อสารใหขาราชการ เขจาหนาที่ และบุคลากร 

ตระหนักถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส 

 แนวทางปฏิบัติ ไดแก 

      (๑) ผูบริหารระดับกลุมงาน/หนวย เสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการสรางคณุภาพ

และความโปรงใส ทั้ ง ๕ ขอ ใหแกขาราชการ เจาหนาที่  และบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ไดตระหนักถึงการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

    (๒) สื่อสารนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสทั้ง ๕ ดาน ทางระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกส จดหมายขาว และเวปไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

http://www.nongkhai2.go.th/  

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๓  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                                              

     (นายภัญู ภูริศร)ี 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 


