ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
.........................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ใหความสําคัญ กับ การบริหารงานดวย
ภายใตกรอกการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) แผน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) ตามนโยบาย
พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โอชา นายกรัฐ มนตรี ได แ ถลงนโยบายตอ สภานิ ติ บั ญ ญั ติแ ห งชาติ เมื่ อ วัน ที่ 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.)
ในฐานะผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงไดกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยม สําหรับ
ขาราชการและบุคลกรขององคกร ใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบ ขอบังคับอื่น ๆ โดยมุงมั่นจะนํา
หนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจหลักดวยความโปรงใส บริหารดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และ
ปลอดจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดมาจรฐาน แนวทางนโยบายใหกลุมงานในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ถือปฏิบัติและดําเนินการ จํานวน ๖ ดาน ดังนี้
๑. ดานความโปรงใส สาธารณชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขาถึงขอมูลสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ไดอยางสะดวกในชองทางที่กําหนด มีการเปดเผยขอมูลที่
สามารถตรวจสอบได เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องรองเรียนที่ดี
แนวทางปฏิบัติ ไดแก
(๑) ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง จะตองดําเนินการดวยความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง
ตามกฎ ระเบียบ และเปดเผยขอมูลในการดําเนินงาน ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
(๒) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ไดตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของการดําเนินงานที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

(๓) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธแนวทางการรับเรื่องรองเรียนให
สาธารณชนไดทราบอยางชัดเจน
๒. ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและขาราชการ เจาหนาที่ ตลอดจนบุคลากรของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ และมี
ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ ไดแก
(๑) ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ปฏิบัติราชการดวยความ
มุงมัน่ และประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการปฏิบัติราชการ โดยการมีสวนรวมของขาราชการ เจาหนาที่
ตลอดจนบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ บรรลุวิสัยทัศน
ที่กําหนด คือ “โรงเรียนเขมแข็ง แหลงเรียนรู คูชุมชน”
(๒) มอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ดานความซื่อสัตย สุจริต และซื่อตรงตอหนาที่
๓. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีการสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาที่
ตลอดจนบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ไดแก
(๑) เสริมสรางจิตสํานึกขาราชการ เจาหนาที่ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ใหตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริต
โปรงใสและยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
(๒) กําหนดแนวทางการปฏิบัติ กรณีการรับหรือใหทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด เพื่อปองกันการ
กระทําผิดกฎหมาย โดยรูเทาไมถึงการณและปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน
๔. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร มีการสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ขาราชการ เจาหนาที่ และบุคลากร ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริต
คอรรัปชั่น และละอายที่จะทําการทุจริตคอรรัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ไดแก
(๑) สงเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปรงใส
ตรวจสอบได
(๒) เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับซอน เพื่อใหขาราชการ
เจาหนาที่ และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ สามารถแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมได

๕. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน การมีระบบการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน ใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ ไดแก
(๑) มุงเนนการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมีระบบ มีคุณธรรม การมีสวนรวม และ
ตรวจสอบได
(๒) ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบ โดยยึดหลักความคุมคาและ
ตรวจสอบได
(๓) ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ
(๔) เสริมสราง จัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการ
เจาหนาที่ และบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
๖. ดานการสื่อสารภายในหนวย การมีชองทางในการสื่อสารใหขาราชการ เขจาหนาที่ และบุคลากร
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส
แนวทางปฏิบัติ ไดแก
(๑) ผูบริหารระดับกลุมงาน/หนวย เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการสรางคุณภาพ
และความโปร ง ใส ทั้ ง ๕ ข อ ให แ ก ข า ราชการ เจ า หน า ที่ และบุ ค ลากรสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ไดตระหนักถึงการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
(๒) สื่อสารนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสทั้ง ๕ ดาน ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส จดหมายขาว และเวปไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภัญู ภูริศรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

