
 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

*********************** 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
หนองคำย เขต ๒ โดยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ภำรกิจกำรด ำเนินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เป็นไปตำม 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำร กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ.๒๕๔๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ในกำรนี้ ในกำรพิจำรณำก ำหนด
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ได้น ำหลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วย หลักกำรมี ส่วนร่วมของสำธำรณชน 
หลักควำมสุจริตและโปร่งใส หลักพันธะควำมรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์ที่ ยุติธรรมและชัดเจน หลักประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล รวมถึงกำรน ำระบบคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำร ทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ หลักควำมเสมอภำคในโอกำส 
หลักควำมสำมำรถ หลักควำมมั่นคงในอำชีพ หลักควำม เป็นกลำงกำรทำงกำรเมือง และสิ่งที่ ผู้บริหำรจะต้องมีคือ
หลักธรรมส ำหรับผู้บริหำร ประกอบด้วย พรหมวิหำร ๔ อคติ ๔ สังคหวัตถุ ๔ ฯลฯ รวมถึงหลักกำรท ำงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ได้แก่ กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีควำมทันสมัย 
เปลี่ยนแปลงทันที มุ่งผลสัมฤทธิ์ เรำรักกัน เป็นแนวทำง ในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรวำงแผน
อัตรำ ก ำลังเพ่ือรองรับกำรปฏิบัติ ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ 
และสถำนศึกษำในสังกัด ภำยใต้ฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังคนและบริหำรอัตรำก ำลังระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้
กำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ เป็นไปตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่ก ำหนด มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ และสถำนศึกษำในสังกัด โดยก ำหนดให้
มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

๑) กำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน 
    ๑.๑ ด ำเนินกำรศึกษำอัตรำก ำลังครูเพ่ือกำรทดแทนกำรสูญเสียอัตรำก ำลัง กำรก ำหนดควำม

ต้องกำร รำยวิชำทดแทนและจัดท ำข้อมูล เพ่ือกำรจัดท ำแผนควำมต้องกำรครูขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ปี ๒๕๕๘-๒๕๗๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร
ครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ในระยะยำว 

/ ๑.๒ ด ำเนินกำร ... 
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    ๑.๒ ด ำเนินกำรจัดแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดในระยะปำนกลำง 

    ๑.๓ ด ำเนินกำรจัดแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีงบประมำณ       
พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
ในระยะสั้น 

    ๑.๔ ข้อมูลอัตรำก ำลังครูตำมมำตรฐำนวิชำเอก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๑.๕ สรุปวิชำเอกท่ีมีและควรมีในสถำนศึกษำ 

๒) กำรบริหำรอัตรำก ำลัง  
    ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรบริหำร

อัตรำก ำลัง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ มีควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตำมระเบียบ
และหลักเกณฑ์ ที่ก ำหนด  มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
หนองคำย  เขต ๒ และ สถำนศึกษำในสังกัด 

    ๒.๒ เมื่อมีอัตรำก ำลังว่ำงลง ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบอัตรำก ำลัง แล้วแจ้งส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดหนองคำย ด ำเนินกำรสรรหำ ทันที 

    ๒.๓ ข้อมูลรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง สำมำรถตรวจสอบควำม
เคลื่อนไหวได้ที่ Cloud กลำงกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ 

๒. นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
กำรสรรหำเป็นกิจกรรมหนึ่งของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นงำนขั้นแรกในกำรจัดคนเข้ำท ำงำน 

กำรสรรหำมีควำมส ำคัญต่อองค์กรอย่ำงยิ่ง ถ้ำองค์กรสำมำรถสรรหำ บุคคลผู้มีควำมสำมำรถเข้ำมำปฏิบัติงำน        
ในองค์กรจะสงผลให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ส ำหรับกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้งข้ำรำชกำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปัจจุบันส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำยเป็นผู้ด ำเนินกำร 

ส ำหรับในส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ด ำเนินกำรดังนี้  
    ๒.๑ เมื่อมีต ำแหน่งว่ำงลง ให้รีบด ำเนินกำรตรวจสอบอัตรำก ำลัง มำตรฐำนวิชำเอก และแจ้ง

ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำยด ำเนินกำรสรรหำทันที 
    ๒.๒ เมื่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย แจ้งประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกำรสรรหำ 

บรรจุ แต่งตั้งตำมประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย หรือหน่วยงำนอื่น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือ เข้ำ
รับ กำรสรรหำ รับกำรประเมินผลงำนเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ำรงต ำแหน่ง ที่สูงขึ้นในต ำแหน่งต่ำงๆ กำรเปลี่ยน 
ต ำแหน่ง กำรย้ำย และกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือน สำมัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำในสังกัด
ทรำบ โดยกำรประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 หรือ
ช่องทำงอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรรับสมัคร ได้อย่ำงเท่ำเทียม ตำมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
เช่น คะแนนประเมินตำมองค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และแบบประเมิน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และ/หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน และ/หรือ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

/ ๒.๓ กำรสรรหำ … 
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    ๒.๓ กำรสรรหำคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือเป็นทีมงำนในกำรบริหำรงำนในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็วทำงเทคโนโลยี โดยได้ด ำเนินกำร 
สรรหำผู้มีควำมสำมำรถทำงคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้ำงทีมงำนไอซีที ( ICT) โดยพิจำรณำตำมคุณลักษณะและควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน โดยผู้ได้รับกำรพิจำรณำต้องเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ทันสมัย เปลี่ยนแปลงทันที  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และเรำรักกัน 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัด ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ และ
สอดคล้อง กับนโยบำย ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และภำระงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ดังนี้ 

    ๓.๑ ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต 2 

    ๓.๒ ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมต้องกำร ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำร ศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น 

    ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองให้สูงขึ้น โดย
ใช้วิธีกำร ด ำเนินกำรที่หลำกหลำย ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น เช่นกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้น กำรใช้สื่อ Social ในกำรพัฒนำครู 

    3.๔ กำรใช้สื่อ Social ในกำรพัฒนำครู ในกำรที่มีข้อจ ำกัด เช่นต้องกำรควำมเร่งด่วน ทั่วถึง
และงบประมำณที่จ ำกัด 

๔. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ มีนโยบำย แผนงำน โครงกำร

และมำตรกำร ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยที่ ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ระบบงำน และบรรยำกำศกำรท ำงำน 
ตลอดจนมีกำรน ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ซึ่งจะส่ง 
เสริมให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้พัฒนำศักยภำพอย่ำงเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบกำรใช้ชีวิตส่วนตัวรวมถึง 
มีกำรจัดสวัสดิกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม ซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำร ได้แก่ 

๔.๑ กำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน มีกำรจัดสวนหย่อมภำยในอำคำร และบริเวณโดยรอบ อำคำร 
๔.๒ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ทันสมัย เช่น มีอำคำร One Stop Service มีอุปกรณ์กำรท ำงำน 

ที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ ทุกคน มีเครื่องถ่ำยเอกสำรไว้บริกำรที่เพียงพอ 
๔.๓ มีเครื่องดื่มไว้บริกำรฟรี  
๔.๔ มีกำรจัดงำนวันเกิดให้กับบุคลำกรในส ำนักงำน 
 
 

/ ๕. นโยบำย … 
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๕. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นกระบวนกำรประเมินค่ำของบุคคลผู้ปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง 

ๆ ทั้งผลงำนและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่ำต่อกำรปฏิบัติงำนภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงแน่นอน กำรประเมิน 
ต้องอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นระบบและมำตรฐำนแบบเดียวกัน มีเกณฑ์กำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพใน ทำง
ปฏิบัติให้ควำมเป็นธรรมโดยทั่วกัน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต ๒ ได้ด ำเนิน กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน รำชกำร และ
ลูกจ้ำงชั่วครำว และเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในสังกัด ดังนี้ 

    ๕.๑ กำรประเมินผลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยก ำหนดให้มีกำรประเมินดังนี้ 

    กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค(๑) 38 ค (2)  
โดยแบ่งออกเป็น 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับกำรประเมิน เพ่ือระบุรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับกำรประเมนิ 
ส่วนที่ ๒ สรุปผลกำรประเมิน ใช้เพ่ือกรอกค่ำคะแนนกำรประเมินในองค์ประกอบด้ำนกำร

สัมฤทธิ์ของงำน องค์ประกอบด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรและน้ ำหนักของทั้งสององค์ประกอบในแบบสรุป 
ส่วนที่ ๒ นี้ ยังใช้ส ำหรับค ำนวณคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรรวมด้วยส ำหรับคะแนนองค์ประกอบด้ำน ผลสัมฤทธิ์
ของงำน ให้น ำมำจำกแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนโดยให้แนบท้ำยแบบสรุปส่วนนี้  

ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกัน
จัดท ำแผน พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำร  

ส่วนที่ ๔ กำรรับทรำบผลกำรประเมิน ผู้รับกำรประเมินรับทรำบผลกำรประเมิน  
ส่วนที่ ๕ ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลกำร

ประเมิน แผนพัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรและให้ควำมเห็น  
    ๕.๒ ควบคุมให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. 
ก ำหนด พร้อมทั้งให้กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง ลูกจ้ำง 
ประจ ำ และกำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรเป็นไปตำมปฏิทินระยะเวลำที่ก ำหนด โดยมีคณะกรรมกำร 
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

    ๕.๓ ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่  

6. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย  
    ส ำนักงำนเขพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำร

ส่งเสริมให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรประพฤติปฏิบัติตนอย่ำงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษำวินัย โดยสร้ำง
ควำมตระหนัก ปลูกจิตส ำนึกในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกำรรักษำวินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงำน และผู้มำ
รับบริกำร ดังนี้ 

 
/ ๖.๑ กำรส่งเสริม … 
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    ๖.๑ กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกำรรักษำวินัยต่อตนเอง โดยสร้ำงควำมตระหนักถึง
ควำม ซื่อสัตย์ต่อตนเอง กำรพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีควำมรับผิดชอบ กำรประหยัด และเก็บออม กำร
รักษำ ระเบียบ วินัย และเคำรพกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมคุณธรรมของศำสนำ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน 
กำรมี ควำมจงรักภักดี ต่อชำติศำสนำ พระมหำกษัตริย์  

    ๖.๒ กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกำรรักษำวินัยต่อหน่วยงำน ได้แก่ มีควำมสุจริต
รับผิดชอบ ต่อหน้ำที่ ท ำงำนเต็มควำมสำมำรถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลำ มีควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์และ
ปรับปรุง งำน ดูแล รักษำ และใช้ทรัพยำกรของทำงรำชกำรอย่ำงประหยัด ละเว้นกำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ 

    ๖.๓ กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยต่อผู้มำใช้บริกำร ได้แก่ให้ควำมเป็นธรรม ให้บริกำร
แก่ผู้มำ ติดต่อด้วยควำมเสมอภำค/ไม่เลือกปฏิบัติ เอ้ือเฟ้ือ มีน้ ำใจ สุภำพอ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่ 
บุคคลทั่วไป ละเว้นกำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงครบถ้วน ทันเหตุกำรณ์       
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

    ๖.๔ ด ำเนินกำรโครงกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีคุณลักษณะ ๕  
ประกำร คือ มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียงและมีจิตสำธำรณะ  

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 
(นำงละออตำ  พงษ์ฤทัศน์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

 


