
 
ประกาศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

เร่ือง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

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

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วย

ภำยใต้กรอกกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔)  แผน

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) ตำมนโยบำย 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันท่ี ๑๒ 

กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินท่ีมีธรรมำภิบำล กำรป้องกัน และ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

ในฐำนะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ จึงได้ก ำหนดนโยบำย

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน เพื่อเป็นมำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ และค่ำนิยม ส ำหรับ

ข้ำรำชกำรและบุคลกรขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นจะน ำ

หน่วยงำนให้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักด้วยควำมโปร่งใส บริหำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ

ปลอดจำกกำรทุจริต ในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดมำจรฐำน แนวทำงนโยบำยให้กลุ่มงำนในส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ถือปฏิบัติและด ำเนินกำร จ ำนวน ๖ ด้ำน ดังนี้ 

๑. ด้านความโปร่งใส สำธำรณชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส ำนักงำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ได้อย่ำงสะดวกในช่องทำงท่ีก ำหนด มีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ี

สำมำรถตรวจสอบได้ เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ตำมควำมเหมำะสม และมีระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนท่ีดี 



แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

   (๑) ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง

ตำมกฎ ระเบียบ และเปิดเผยข้อมูลในกำรด ำเนินงำน ด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

  (๒) เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักง ำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ได้ตำมควำมเหมำะสมบนพื้นฐำนของกำรด ำเนินงำนท่ีก่อให้เกิด

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติรำชกำร 

   (๓) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน และประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนให้

สำธำรณชนได้ทรำบอย่ำงชัดเจน 

๒. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหำรและข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี ตลอดจนบุคลำกรของส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ มีควำมมุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และมี

ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำน 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

   (๑) ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำม

มุ่งมั่นและประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี 

ตลอดจนบุคลำกรทุกระดับ เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ บรรลุวิสัยทัศน์

ท่ีก ำหนด คือ “โรงเรียนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ คู่ชุมชน” 

   (๒) มอบหมำยนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำนควำมซื่อสัตย์ สุจริต และซื่อตรงต่อหน้ำท่ี 

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   มีกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี 

ตลอดจนบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ มีจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม และ

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

   (๑) เสริมสร้ำงจิตส ำนึกข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี ตลอดจนบุคลำกรทุกระดับของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ให้ตระหนักถึงควำมซื่อตรง ปฏิบัติหน้ำท่ี ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

โปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

   (๒) ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ กรณีกำรรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันกำร

กระท ำผิดกฎหมำย โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์และป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีกำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี และบุคลำกร ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริต

คอร์รัปช่ัน และละอำยท่ีจะท ำกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 



แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

   (๑) ส่งเสริมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน เพื่อติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีควำมโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

   (๒) เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกระท ำท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ข้ำรำชกำร 

เจ้ำหน้ำท่ี และบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ สำมำรถแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๕. ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน กำรมีระบบกำรปฏิบัติงำนท่ีได้มำตรฐำน ให้เป็นไปตำมหลัก

ธรรมำภิบำล และมีคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

   (๑) มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีระบบ มีคุณธรรม กำรมีส่วนร่วม และ

ตรวจสอบได้ 

   (๒) ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ โดยยึดหลักควำมคุ้มค่ำและ

ตรวจสอบได้ 

   (๓) ให้ควำมส ำคัญกับกำรมอบหมำยงำนท่ีมีควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 

   (๔) เสริมสร้ำง จัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้ออ ำนวยและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร 

เจ้ำหน้ำท่ี และบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วย กำรมีช่องทำงในกำรส่ือสำรให้ข้ำรำชกำร เขจ้ำหน้ำท่ี และบุคลำกร 

ตระหนักถึงกำรปฏิบัติงำนท่ีมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 แนวทำงปฏิบัติ ได้แก่ 

      (๑) ผู้บริหำรระดับกลุ่มงำน/หน่วย เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยกำรสร้ำงคุณภำพ

และควำมโปร่งใส ท้ัง ๕ ข้อ ให้แก่ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี และบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ได้ตระหนักถึงกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

    (๒) ส่ือสำรนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสท้ัง ๕ ด้ำน ทำงระบบสำรบรรณ 

อิเล็กทรอนิกส์ จดหมำยข่ำว และเว๊ปไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ 
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 จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

  ประกำศ ณ วันท่ี ๑๕  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

                                                      
     (นำงละออตำ พงษ์ฤทัศน์) 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ 


