
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
........................................................................ 

 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย การบ้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o - ๒๕๖๔) รวมท้ังให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ข้าพเจ้า นางละออตา พงษ์ฤทัศน์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต ๒ ขอแสดงเจตจ านงว่า จะปฏิบัติหน้าท่ี และบริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต ๒ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ บรรลุเจตจ านงดังกล่าว  
จึงก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากร  ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
    บุคลากรทุกคบในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ต้องปฏิบัติหน้าท่ี 

ในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ด้วยความ โปร่งใส 
ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด  และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ  กับ
หน่วยงาน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนท่ีมิควรได้ 

    แนวปฏิบัติ  ดังนี ้
    ๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตาม ขัน้ตอนการ

ให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 
   ๑.๒ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติประสานงาน

ต่าง ๆ ด้วยดี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  พร้อมท้ังมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ราชการท่ีดี 

   ๑.๓ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติงานโดยไม่หวัง
ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์ท่ีมิควรได้  เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจาก ผลประโยชน์แอบแฝงในทาง 
มิชอบ 

   ๑.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการ  ประซาซนหรือ 
ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  ให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 



 
๒. ด้านการใช้งบประมาณ 

    บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ต้องส านึกและตระหนักถึงการใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดินว่าเป็นงบประมาณท่ีได้มาจากเงินภาษีของราษฎร  โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และ ประหยัด  
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประสานกลุ่มงานท่ีก ากับ  ดูแลและรับผิดชอบด้าน
งบประมาณ การเบิก – การจ่าย  และการพัสดุ  ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

    แนวปฏิบัติ  ดังนี ้
    ๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
    ๒.๒ กลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์  ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุ

ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ต่าง ๆ ท่ีก าหนด 

    ๒.๓ กลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 

    ๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับข้ันการบังคับบัญชา ต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมติ การ เบิก -จ่าย 
งบประมาณ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วยความ
เรียบร้อย  และ เหมาะสม 

๓. ด้านการใช้อ านาจ 
    ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับข้ันการบังคับบัญชา  ต้องมอบหมายงาน  ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมท้ัง ส่ังการ ก ากับ ดูแลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และชอบธรรม 

    แนวปฏิบัติ  ดังนี ้
    ๓.๑ ผู้บังคับบัญชาส่ังการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ ความ

เหมาะสมกับสถานภาพ ต าแหน่ง ระดับ ค านึงถึงความเส่ียงอันตรายและความเสมอ ภาคของบุคคลตามหลัก
มนุษยธรรม พร้อมท้ังมีความเอาใจใส่  ติดตามงานท่ีส่ังการหรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ 

    ๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่ส่ังการหรือมอบหมายงานใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีใน ราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะท่ีเป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น 

    ๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา ความดี ความชอบ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมีความเป็นผู้น าท่ีรับผิดชอบ ต่อหน้าท่ี 

    ๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจหน้าท่ีใน ราชการเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมีชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ ด้วยกฎหมาย 



 
๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
    บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  เพื่อประโยชน์โนทาง

ราชการ ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับต่าง ๆ 
หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้  เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ในทางท่ีไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม 

    แนวปฏิบัติ ดังนี ้
    ๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบใน ทรัพย์สินของทาง

ราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการช ารุดหรือ สูญหายให้รายงาน
หรือด าเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้ 

    ๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือให้
บุคคลภายนอกยืม ต้องด าเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 

    ๔.๓ งานพัสดุ ต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบ และเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ 

๕. ด้านการแก้ไขบัญหาการทุจริต 
    ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน  และ ปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบชองส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  และมาตรการต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังร่วมกนัสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อใหป้ัญหาการทุจริตลดลง  และ หมดไปใน
ท่ีสุด 

    แนวปฏิบัติ  ดังนี ้
    ๕.๑ ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของ แผนปฏิบัติการว่าด้วย

การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  และรายงานผลการด าเนินการตามท่ี คณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานความโปร่งใสก าหนด 

    ๕.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านนโยบายหรือ มาตรการต่าง ๆ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต ๒ ทุกรูปแบบ 

    ๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานและทุกระดับช้ัน ต้องก ากับ ติดตามและสอดส่อง ดูแลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ รับสินบน 
พร้อมท้ังไม่ละเลยหรือละเว้นการด าเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

    ๕.๔ กลุ่มตรวจสอบภายในต้องด าเนินการตรวจสอบภายใน  ตามแผนการ ตรวจสอบภายใน
ประจ าปีด้วยความเคร่งครัดและรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต ๒  ทราบโดยตรง 



 
 

๖. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
    บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตนเองรับผิดชอบโดย  ยึดหลัก

มาตรฐานการด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้ เพื่อให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  

    แนวปฏิบัติ  ดังนี ้
    ๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกลุ่มงานและทุกระดับข้ันการบังคับบัญชา  ต้องมีพฤติกรรม  และทัศนคติท่ีดี

ในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวินัยข้าราชการ  ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน  และข้อบังคับข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

   ๖.๒ บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกคน  ต้องปฏิบัติหน้าท่ี ในการ ให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการ ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ พร้อม ท้ังให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์การปฏิบัติราชการแก่ประชาชน หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

    ๖.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยการด าเนินงานให้เกิดความ
แม่นย า ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ท างานมากยิ่งขึ้น 

๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของกลุ่มงานท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดย จัดให้มี

ช่องทางทางการส่ือสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ 
ท่ีทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน  

    แนวปฏิบัติ  ดังนี ้
    ๗.๑ ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลท่ี ประชาชนควร

รับทราบ  หรือข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
    ๗.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนนุให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ

หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนในทุกกลุ่มงาน  
๘. การปรับปรุงระบบการท างาน 
    ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนงาน ของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประซาซน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 
กับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  และส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  พร้อมท้ัง 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส  เพื่อสร้างทัศนคติและความเช่ือมั่นของ  
ประชาชนท่ีดีต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

 
 



    แนวปฏิบัติ  ดังนี ้
    ๘.๑ ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือขัน้ตอน 

การให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด 

    ๘.๒ กลุ่มงานท่ีมีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการ ด าเนินภารกิจท่ีให้
ประชาชน  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของส านักงานเซตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ไม่ว่าจะเป็นด้านการับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน  ด้านการ
ด าเนินงาน  หรือด้านการประเมินผลการด าเนินงาน  เป็นต้น  เพื่อแสดงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

    ๘.๓ ทุกกลุ่มงานด าเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียด้วยความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ พร้อมท้ังน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ท่ีได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ  
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

    ๘.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ ให้บริการหรือ
ด าเนินงานให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ด าเนินการน าข้อมูลท่ี ประชาชนควร

ทราบและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒  ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐาน ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อส่ือสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการ ด าเนินงาน ข้อมูล
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ข้อมูลการจัดการเรื่องการร้องเรียน การทุจริต และช่องทางการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

    แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
    ๙.๑ กลุ่มอ านวยการ งานประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนนุให้ทุกกลุ่มงาน ด าเนินการตาม

แนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
เขต ๒ ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนด 

    ๙.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนนุในการน าข้อมูลของกลุ่มงานและข้อมูลท่ี ประชาชนควร
ทราบ หรือเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มงานลงในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เพื่อแสดงถึงคามโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

 



    ๙.๓ กลุ่มอ านวยการ  งานประซาสัมพันธ ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการ ส่ือสาร 
ในรูปแบบ Social Network เซ่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการส่ือสารและ ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เพื่อให้ ประซาซนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบท่ีทันสมัย 

    ๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ต่อสาธารณะชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ 
ประชาชนทราบ  และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

    ๙.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องด าเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความ
โปร่งใส ต้ังแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การ ด าเนินการทาง
วินัย รวมต้ังการสร้างขวัญก าลังใจ  เพื่อธ ารงและรักษาไว้ซึ่งคนดี และคนเก่งของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  พร้อมต้ังสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต 
      บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ต้องด าเนินภารกิจ 

ของตนเองตามแนวทางของเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล 
การด าเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ให้เป็นองค์กรท่ีปราศจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  มีความมั่งค่ังใน
คุณธรรม จรรยาของข้าราชการ  และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการศึกษา  

      แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
      ๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  และบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต ๒  ทุกคน ต้องด าเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจ านงในการ บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 

      ๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  ต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ  หรือมี
ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มิส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้าท าสัญญา โครงการสัมปทาน
หรือรับจ้างใด ๆ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

      ๑๐.๓ กลุ่มอ านวยการ ต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการประเมินความเส่ียง การทุจริตและ
การก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการความเส่ียงการทุจริต เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานน าไป
ด าเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 

      ๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ให้เป็นองค์กรท่ีปราศจาการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ ต้ังภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวกับการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พร้อมต้ังร่วมกนัสร้างวฒันธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 



ท้ังนี้  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ซึ่ง ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างทุกคน  ต้องรับทราบและปฏิบัติตามเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ในทุก
ช่องทางการส่ือสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ให้ สาธารณะชนรับทราบ 
และการไม่ปฏิบัติตามเจตจ านงในการบริหารงานดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชา ตักเตือน น าไปประกอบการ
พิจารณาเล่ือนเงินเดือน  หรือส่ังให้ได้รับการพัฒนา  หรือรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบท่ัวกับ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

           
      (นางลออตา พงษ์ฤทัศน์) 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 
 
 
     

 


