
 
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

......................................................................... 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยภายใต้
กรอกการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔)  แผนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์        
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึง
นโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
 ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม สำหรับข้าราชการและบุคลากร
ขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นจะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตาม
ภารกิจหลักด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปลอดจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน 
โดยกำหนดมาจรฐาน แนวทางนโยบายให้กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ถือ
ปฏิบัติและดำเนินการ จำนวน ๖ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ด้านความโปร่งใส สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี 
 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
     (๑) ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ และเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงาน ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
    (๒) เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้ตามความเหมาะสมบนพื ้นฐานของการดำเนินงานที ่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 
     (๓) มีระบบการบริหารจัดการเรื ่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื ่องร้องเรียน        
ให้สาธารณชนได้ทราบอย่างชัดเจน 
 ๒. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
     (๑) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ปฏิบัติราชการด้วยความ
มุ่งม่ันและประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการ โดยการมีส่วนร่วมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน



บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด คือ 
“โรงเรียนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ คู่ชุมชน” 
     (๒) มอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และซื่อตรงต่อหน้าที ่
 ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
     (๑) เสริมสร้างจิตสำนึกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
     (๒) กำหนดแนวทางการปฏิบัติ กรณีการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการ
กระทำผิดกฎหมาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีการสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ละอายที่จะทำการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
    (๑) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     (๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที ่ และบุคลากรของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 ๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน การมีระบบการปฏิบัติงานที ่ได้มาตรฐาน ให้เป็นไปตาม          
หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
     (๑) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วม    
และตรวจสอบได้ 
     (๒) ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่าและตรวจสอบ
ได ้
     (๓) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
     (๔) เสริมสร้าง จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วย การมีช่องทางในการสื่อสารให้ข้าราชการ เขจ้าหน้าที่ และบุคลากร 
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
       (๑) ผู้บริหารระดับกลุ่มงาน/หน่วย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณภาพ
และความโปร่งใส ทั้ง ๕ ข้อ ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ ได้ตระหนักถึงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 



     (๒) ส ื ่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร ่งใสทั้ ง ๕ ด้าน ทางระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว และเวปไซต์ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
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 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                                                      
 
     (นายวรรณชัย  บุสนาม) 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
 


