
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
................................................................ 

 

 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ต่อ
สาธารณะเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เหมาะสม ทันสมัย และเช่ือถือได้ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนตรวจเข้าดูได้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔ (๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ท่ีหน่วยงานของรัฐจัดท าหรือครอบครองในรูปแบและช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะชน ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ดังนี้ 
 ๑. ลักษณะ / ประเภทของข้อมูลที่เผยแพร่ 
  ๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์  พันธกิจ โครงสร้าง
หน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อ านาจหน้าท่ี ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฎิบัติ
ราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ังหน่วยงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ 
  ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลอย่าง
ชัดเจน 
  ๑.๓ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป ภาพกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของ
หน่วยงาน เช่น การรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๑.๔ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ 
 ๒. วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล 
  ๒.๑ การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเผยแพร่ 
        ๒.๑.๑ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดท าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
        ๒.๑.๒ หน่วยงานท่ีจะน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จัดท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๒.๒ การเผยแพร่ข้อมูล 
        ๒.๒.๑ หน่วยงานรับผิดชอบ 



       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีหน้าท่ี 
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
๒ มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
       ๑) หน่ายงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูล ข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ส่งมาท่ีกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลังได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ๒) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร แต่งต้ัง / มอบหมายเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) 
       ๓) เจ้าหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) พิจารณาข้อมูลข่าวสาร
ท่ีหน่วยงานน าส่ง โดยค านึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมท้ังระบุแหล่งท่ีมา หรือเจ้าของ
ข้อมูล ตามแบบฟอร์ม 
       ๔) เจ้าหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) เสนอข้อมูลให้หัวหน้า
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณา โดยค านึงถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o 
มาตรา ๗ มาตรา ๙ ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๖o อย่างเคร่งครัด 
    - กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการ
เว็บไซต์ (Web Master) ด าเนินการน าข้อมูล ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง และประสานแจ้ง
กลับไปยังเจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้น และเผยแพร่ข้อมูลภายใน ๒ วัน 
    - กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีดูแล บริหาร
จัดการเว็บไซต์ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้น พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลเพื่อให้
ด าเนินการปรับปรุง 
 
        ๒.๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ 
   หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีมีความหลากหลายควรออกแบบ
เว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ต้ังแต่คอมพิวเตอร์พกพาท่ีมีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน 
รวมถึง สมาร์ทโฟนรุ่นต่าง ๆ ท้ังนี้ ข้อความและรูปภาพประกอบจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หากจ าเป็นต้องน ามา
เผยแพร่ให้ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลเพื่ออ้าอิงท้ายประกอบรายละเอียด 
       ๒.๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน 
   หน่วยงานต้องค านึงถึงเวอร์ช่ันขั้นต่ าของบราว์เซอร์ท่ีรองรับการแสดงผลหรือการ
ท างานท่ีสมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ 
  ๓. กลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      ๓.๑ หน่วยงานก าหนดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) 
อย่างน้อย ๒ คน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีทดแทนกัน 



      ๓.๒ เจ้าหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบข้อผิดพลาดให้ด าเนินการแก้ไขทันที 
พร้อมท้ังรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   หากพบว่ามีรายการใดครบระยะเวลาการเผยแพร่ตามท่ีก าหนด ให้น ารายการนั้นลง
จากเว็บไซต์ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
       ๓.๓ เจ้าหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าท่ีปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖o อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ ณ วันท่ี ๑o กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

           
     (นางละออตา พงษ์ฤทัศน์) 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

เร่ือง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
.............................................................. 

 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖o ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตร ๖๕ ก าหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศ รวมท้ังในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
ก าหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และพระราชกฏษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ี
มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจภาครัฐ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับ
หลัดธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการด าเนินงาน ตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้น
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มรส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนในการด าเนินงาน จึงได้ก าหนดมาตรการ กลไกในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ดังนี้ 
 
 ๑. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้ 
     ๑.๑ การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จะน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นจริง 
ถูกต้อง ทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ให้ประชาชน
รับทราบและเข้าถึงได้ 
      ๑.๒ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการหรือการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
      ๑.๓ การมีส่วนร่วมการให้เข้ามามีบทบาท 



  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน โดยมุ่งผลส าเร็จและ
เป้าหมายท่ีชัดเจน 
      ๑.๔ การมีส่วนร่วมโดยการสร้างความร่วมมือ 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เปิดโอการให้ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ต้ังแต่การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข 
รวมท้ังการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรม 
 ๒. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้ก าหนดกรอบ ขั้นตอน และวิธีการ
ด าเนินงานในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
      ๒.๑ ทบทวนผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ส าคัญของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เพื่อทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ไปสู่การปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการได้ 
      ๒.๒ การก าหนดแนวทางกระบวนการในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม (ตามภารกิจท่ีวิเคราะห์ ข้อ ๒.๑) โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติหรือ
กระบวนการท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
      ๒.๓ จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ท างานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการในการ
ด าเนินงาน (ตามภารกิจท่ีวิเคราะห์ ข้อ ๒.๑) 
      ๒.๔ จัดให้มีช่องทางท่ีหลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรงุการด าเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น 
      ๒.๕ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ส าคัญของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
      ๒.๖ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของการมีส่วนร่วมตามภารกิจ แผนการด าเนินงานและผล
การส ารวจข้อ ๒.๕ พร้อมท้ังสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมเพื่อน าข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
    ประกาศ ณ วันท่ี ๑o กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                         
     (นางละออตา พงษ์ฤทัศน์) 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
 
 
 



 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

เร่ือง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
................................................................. 

 

 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ และปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานภายใน ๓o วันท าการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณท่ีจะต้องใช้จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณ 
 ๒. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดท าบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมท้ังเอกสาร
ประกอบ ภายใน ๗ วันท าการ หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการและจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
      ๒.๑ รายการขอซื้อหรือขอจ้าง 
      ๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะพิเศา
เฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
      ๒.๓ ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๒.๔ ข้อเสนอท่ีผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
      ๒.๕ บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 
      ๒.๖ ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 
      ๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมท้ังการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
      ๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
 ๓. หน่วยงานภายในมอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุประจ าหน่วยงาน
อย่างน้อย ๒ คน และเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีส านักการคลังและสินทรัพย์ (สคส.) ก าหนด 
 ๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และประชุมช้ีแจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด 
 ๕. ห้ามมิให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น หรือคู่สัญญาในงานนั้น ท้ังนี้การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง 



 ๖. ห้ามิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีด าเนินงานโครงการเอื้อผลประโยชน์กับ
ตนเองหรือผู้อื่น ท้ังท่ีเกี่ยวกับตัวเงิน หรือสินทรัพย์ และผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีมิใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
 ๗. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงาน ส าหรับผู้มีหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้
ยื่นข้อเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ าทุกเดือน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
    ประกาศ ณ วันท่ี ๑o กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

           
     (นางละออตา พงษ์ฤทัศน์) 
                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

เร่ือง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
..................................................... 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเพื่อให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกับ
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิ์ภาพและตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เรื่อง 
มาตรการจัดการร้องเรียนเรื่องร้องเรียนการทุจริต” 
 ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 
 “ข้อร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องท่ีมีการกล่างหาว่าเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ กระท าการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและ
การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
 “ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
ต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึ งการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมาติดต่อยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/
การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือ ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
จากการกระท าตามท่ีร้องเรียน 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีช่ือเรียก
อย่างอื่นในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 



 “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ
ด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็บไซต์ 
 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
      ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  ๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ในเรื่องต่อไปนี้ 
   (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
   (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
   (๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 
   (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายท่ีสร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
     ๓.๒ ข้อร้องเรียนต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ๓.๒.๑ ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
  ๓.๒.๒ ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  ๓.๒.๓ การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
ตามสมควรเกี่ยวข้องกับการกระท าดังกล่าว 
  ๓.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน 
  ๓.๒.๕ ลายมือช่ือผู้ร้องเรียน 
  ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปีท่ีเกิดเหตุร้องเรียน 
  ๓.๒.๗ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
เป็นต้น 
               ๓.๓ กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
      ๓.๔ กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสอบถามและบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายัง กลุ่มกฎหมายและคดี  ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
       ๓.๕ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ 
       ๓.๖ เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา 
  ๓.๖.๑ ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 
 ข้อ ๔ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
        ๔.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ีกลุ่มกฎหมายและคดี  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
          ๔.๒ ทางโทรศัพท์ โทร. o๔๒-๔๗๑๙๓๔  โทรสาร o๔๒ – ๔๗๑๓๑o 
         ๔.๓ ทาง e-mail :: info@nongkhai2.go.th 



         ๔.๔ ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ : 
https://www.smart.nongkhai2.go.th/ 
 ข้อ ๕ การด าเนินงาน ติดตาม และรายงาน 
        ๕.๑ เมื่อกลุ่มกฎหมายและคดี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ข้อ
ร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาจ าแนกเรื่องส่งไปยังหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนเพื่อด าเนินการภายใน ๓ 
วันท าการ นับต้ังแต่วันท่ีได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ
แล้วแต่กรณี 
         ๕.๒ กรณีหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนท่ีได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจากผู้ร้องเรียน ให้หน่วยงานท่ีถูก
ร้องเรียนส าเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังกลุ่มกฎหมายและคดี  ทราบภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันท่ี
ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนั้น 
         ๕.๓ ให้หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนรีบด าเนินการตามข้อร้องเรียน จนกว่าจะได้ข้อยุติและให้กลุ่ม
กฎหมายและคดี  เร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนท่ีอยู่ในการด าเนินการของหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง จนได้ข้อยุติ 
         ๕.๔ เมื่อหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนได้ด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้วแจ้งผลการ
ด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วให้ส าเนาแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวไปยัง กลุ่ม
กฎหมายและคดี  ทราบภายใน ๑๕ วันท าการ นับต้ังแต่วันท่ีได้แจ้งผลการด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียน 
             ๕.๕ ใหก้ลุ่มกฎหมายและคดี  มีหน้าท่ีจัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ ๖  เดือน 
นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต ๒ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑o  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

                                                          
     (นางละออตา พงษ์ฤทัศน์) 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
 
 
   
     
 
 
 
 
 

https://www.smart.nongkhai2.go.th/


 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

เร่ือง มาตรการการรับสินบน 
................................................................. 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงบูรณาการความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการขับเคล่ือนโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ 
เพื่อเป็นการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ จึงได้ก าหนดให้มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็น
นโยบายส าคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต ๒ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 ๑. บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ต้องปฏิบัติงานตาม
นโยบายโดยไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 ๒. บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จะต้องไม่เรียกร้องจัดหาหรือ
รับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ หรือประโยชน์
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด 

๓. บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จะต้องไม่เสนอว่าจะท า
ให้ หรือสัญญาว่าจะท าให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อชักจูง
ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า อันมิชอบด้วยหน้าท่ีและกฎหมาย 
 ๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตาม
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มกฎหมายและคดี ทันที 
 ๕. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น 
 ๖. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การด าเนินการ
ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๗. การด าเนินการใดใด ตามนโยบายนี้ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนแนวปฏิบัติอื่น
ใดท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เห็นสมควรก าหนดภายหลัง เพื่อไม่ให้เป็นไป
ตามนโยบายนี้อีก 
 
 



 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

                                                         
     (นางละออตา พงษ์ฤทัศน์) 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

เร่ือง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
.................................................................... 

  เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดบทบาทหน้า ท่ีของ ผู้บริหารทุกระดับของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การควบคุม ก ากับ ติดตาม 
สนับสนุน และขับเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  ๒. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และการร่วมกันป้องกัน
การกระท าท่ีเข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการแจ้งเบาะแส และเป็นพยาน 
  ๓. ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรท่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยาน
กรณีเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการด าเนินการถึงท่ีแล้ว
ปรากฏว่ามีผู้กระท าผิดจริง ให้พิจารณาให้ยกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแส 
หรือพยานตามควรแก่กรณี 
  ๔. ก าหนดจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง 
     ๔.๑ การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ี เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดใด ให้แก่
ตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
     ๔.๒ การไม่น าความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ไปแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
     ๔.๓ การไม่รับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ท่ีอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
    ๔.๔ การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน อนุมัติ
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอื่นใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่นไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 
  ๕. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเล่ียง ลด ป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 



  ๖. ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อ จัดประชุมช้ีแจง อบรม และสร้างช่องทางการรับรู้แก่
บุคคล เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๗. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและ
เด็ดขาดส าหรับบุคลากรท่ีกระท าความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมท้ังในฐานะตัวการ หรือผู้สนับสนุน 
  ๘. ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินการท่ีเกี่ยวกับเรื่องการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อท่ีประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

                                                         
     (นางละออตา พงษ์ฤทัศน์) 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
............................................................. 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  มีเจตจ านงท่ีมุ่งมั่นขับเคล่ือนมาตรการ
เชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณะชน มีความ 
เช่ือมั่นต่อการด าเนินงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดให้ผู้บริหาร เป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงสุจริตและมีคุณธรรมในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล รวมท้ังเสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและค่านิยมร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการประพฤติมิชอบ 
 ๒. ก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานในการบวนงานให้บริการ
ประชาชน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและเป็นมาตรฐานหรือแนวทางด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
 ๓. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน และพร้อมท่ีจะน าความคิดเห็นท่ีดีมาปรับปรุงและพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการจัดต้ังช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 ๔. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน โดยส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
ฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังลดการใช้ดุลยพินิจในการด าเนินงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงาน 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑o กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                         
     (นางละออตา พงษ์ฤทัศน์) 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
 


