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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำน
ภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบำย
ของรัฐบำล โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 

ในฐำนะผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จึงขอให้ค ำมั่น
ในกำรบริหำรงำนว่ำ จะบริหำรงำนและส่งเสริมให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณธรรม มีควำมโปร่งใสและ
ปรำศจำกกำรทุจริต โดยมีแนวทำงกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนเพ่ือให้สำธำรณชน 
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำน จ ำนวน ๖ ด้ำน ดังต่อไปนี้ 

  ๑. ด้านความโปร่งใส  สำธำรณชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลของผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2  ได้อย่ำงสะดวกในช่องทำงที่ก ำหนด มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่สำมำรถตรวจสอบได้ 
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน งำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2  ตำมควำมเหมำะสม และมีระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนที่ดี 

   แนวทำงปฏิบัติ ได้แก่ 
              (๑) ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตำมกฎระเบียบ และ

เปิดเผยข้อมูล กำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
              (๒) เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้ตำมควำมเหมำะสม บนพ้ืนฐำนของกำรด ำเนินงำน
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติรำชกำร 

               (๓) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน และประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียนต่อสำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงชัดเจน 

 
 

/๒. ด้ำนควำมพร้อม… 

 



 2 

 

   ๒. ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำน 

     แนวทำงปฏิบัติ ได้แก่ 
                (๑) ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติรำชกำร 
                (๒) มอบนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อหน้ำที่ 

  ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  กำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2   มีจิตส ำนึก
ด้ำนคุณธรรมและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น    

       แนวทำงปฏิบัติ ได้แก่ 
                (๑) เสริมสร้ำงจิตส ำนึกของผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ให้ตระหนักถึงควำมซื่อตรง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม 

                (๒) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกรณีกำรรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
เพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำยโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ และป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น ของผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  ไม่
ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และละอำยที่จะกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

        แนวทำงปฏิบัติ ได้แก่ 
                 (๑) ส่งเสริมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน เพ่ือติดตำมและตรวจสอบกำร

ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมี
ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 

                 (๒) เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์      
ทับซ้อนเพ่ือให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

  ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน กำรมีระบบกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมมำภิบำล 
และคุณธรรมในกำรบริหำรงำน 

         แนวทำงปฏิบัติ ได้แก่ 
                 (๑) มุง่เน้นกำรบริหำรงำนและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีระบบ มีคุณธรรม 

กำรมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ 
                 (๒) ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ โดยยึดหลัก

ควำมคุ้มค่ำตรวจสอบได้ 
                 (๓) ให้ควำมส ำคัญกับกำรมอบหมำยงำนที่มีควำมเป็นธรรม เท่ำเทียมและ   

ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

/(๔) เสริมสร้ำง… 
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                   (๔) เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 2  ให้มีประสิทธิภำพ 

  ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  กำรมีช่องทำงในกำรสื่อสำรให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ปฏิบัติงำนที่มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

           แนวทำงปฏิบัติ ได้แก่ 
                    (๑) ผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2   

และระดับสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสทั้ง 6 
ด้ำน ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ตระหนักถึงกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

                    (๒) สื่อสำรนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสทั้ง 6 ด้ำน ทำง
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จดหมำยข่ำว และเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2   
http:/www.cpn2.go.th 

          
     ประกำศ ณ วันที่ 21 พฤษภำคม  พ.ศ.2563 

 
                                                                   (นำยนุกูล  ชูนุ้ย) 

                                            รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
                                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
 

 
 
 
 
 


