
 
         
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
เรื่อง  มาตรการใหห้น่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน 

                             และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
-------------------------- 

      ตามประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
2560 ได้ประกาศการแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส                 
ไปแล้ว นั้น  
 เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงาน                    
ท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงก าหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม  เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมท้ังเป็นค่านิยมร่วมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างท่ัวถึง  
           1. ด้านความโปร่งใส สาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้อย่างสะดวกในช่องทางท่ีก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูล                 
อย่างตรงไปตรงมา สามารถ ตรวจสอบได้   เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม                 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  และมีการจัดการ                     
เรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ  
    แนวปฏิบัต ิ 
    1) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  

          2) ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันมิให้  
ราชการเสียประโยชน์  
    3) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
                    4) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
           5) เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
           6) มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ 
ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน  
              1.1 นโยบายด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกอบด้วย  
           1.1.1 นโยบายหลัก  
                            มุ่งเน้นและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องด าเนินการตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างได้  
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           1.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
          1) ก ากับให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ            
ท่ีหลากหลาย  
                           2) ก ากับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นประจ าทุกเดือน และเผยแพร่ต่อท่ีสาธารณะท้ังทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นท่ีหลากหลาย  
          3) ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
          4) ก ากับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
        1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาเว็บไซต์การ 
เผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อ
จัดจ้าง  

1.มีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์  

- ต่อเนื่อง         
ทุกปี 

งบประมาณ 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

2.จัดท ารายงาน“การ
วิเคราะห์การจัดซื้อ           
จัดจ้างปัญหาและ       
แนวทางการ พัฒนา”  

1.มีรายงานการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี  รวมถึงมีการ วิเคราะห์ปัญหาและ
แนว ทางการแก้ไข  

- ต่อเนื่อง         
ทุกปี 

งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

  2.มีการน าผลการวิเคราะห์ จากปีงบประมาณ
ท่ีแล้วมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

- ต่อเนื่อง         
ทุกปี 

งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

  3.มีรายงานการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีในปีท่ีแล้ว รวมถึงมีการ วิเคราะห์
ปัญหาและแนว ทางก าร แก้ ไ ข ส า ห รั บ             
ปีงบประมาณปัจจุบัน  

- ต่อเนื่อง         
ทุกปี 

งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

3.จัดท าแผนพัฒนา 
ระบบการจัดซื้อจัด 
จ้าง  

มีแผนพัฒนาระบบการ 
จัดซื้อจัดจ้าง  

- ต่อเนื่อง         
ทุกปี 

งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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1.2 นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย  
         1.2.1 นโยบายหลัก  
         ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ หน่วยงานได้หลากหลาย
ช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบ ได้ ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมาย  
         1.2.2 มาตรการ/แนวทาง  
                          1) ก าหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดท าส่ือเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงาน             
ในช่องทางท่ีหลากหลาย  
         2) พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ  
         3) พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อท าการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง      
                  4) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานย่อยในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 จัดท าผลการด าเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อย่างต่อเนื่อง  
        1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4.จัดท าแผนการ 
พัฒนางาน 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

แผนการพัฒนางาน 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
จ านวน 1 แผน  
 

  ต่อเนื่อง กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

5.พัฒนาเว็บไซต์ของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  
 

เว็บไซต์ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  

  ต่อเนื่อง กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

6.พัฒนาบุคลากร 
ด้านการ 
ประชาสัมพันธ์  

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ 
การพัฒนา  

  ต่อเนื่อง กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

7.พัฒนาเครือข่าย 
การประชาสัมพันธ์ 
กับองค์กรส่ือ 
ภายนอก  

จ านวนเครือข่ายการ 
ประชาสัมพันธ์กับองค์กรส่ือ 
ภายนอก  

  ต่อเนื่อง กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
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         1.3 นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
    1.3.1 นโยบายหลัก  
      ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ต้ังแต่
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบการ ด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

1.3.2 มาตรการ/แนวทาง  
             1 )จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ตามพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
            2) ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ด าเนินโครงการภายใต้การมีส่วน ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
           1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

8.ส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในการ 
ด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  

จ านวนส่วนราชการภายใน
เขตพื้น ท่ีการ ศึกษา ท่ี ไ ด้
ด า เนิน โครงการโดยการ              
มี ส่ วนร่ วมกับ ผู้มี ส่วนไ ด้               
ส่วนเสีย  

- ทุกปีงบประมาณ ทุกส่วนราชการ
ภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

9.พัฒนาแผนงาน/ 
โครงการโดยการมี 
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย  

จ านวนโครงการท่ีเกิดจาก 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย  

1,545,340 ทุกปีงบประมาณ กลุ่มนโยบายและ
แผน 

  
      1.4 นโยบายการจัดการเ ร่ืองร้องเรียนเ ก่ียวกับการปฏิบั ติงาน /การให้บริการของ หน่วยงาน 
ประกอบด้วย  
   1.4.1 นโยบายหลัก  
                     ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบ
การ ร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว   
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    1.4.2 มาตรการ/แนวทาง  
     1) จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน  
     2) จัดให้มีคู่มือท่ีแสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียน  
     3) ก ากับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด และ
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม  
     4) ก ากับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข  

 1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ระยะเวลา  

ด าเนินการ  
หน่วยงาน  
รับผิดชอบ  

10.จัดต้ังหน่วยงาน 
กลางรับเรื่อง 
ร้องเรียน  

1.มีหน่วยงานกลางรับเรื่อง 
ร้องเรียน  
2.มีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง 
ร้องเรียน  

- ต่อเนื่อง กลุ่มงานวินัยและ
นิติการ  
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

11.พัฒนาคู่มือแนว 
ปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนและ 
เผยแพร่คู่มือและ 
ขั้นตอนการปฏิบัติใน 
การด าเนินการผ่าน 
เว็บไซต์  

1.มีคู่มือแนวปฏิบัติการ 
จัดการเรื่องร้องเรียน       
2.มีการเผยแพร่คู่มือและ 
ขั้นตอนการปฏิบัติในการ 
ด าเนินการเว็บไซต์  
3.มีรายงานผลการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน  
4.มีการแจ้งผลการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน 
ทราบ  
  

- ต่อเนื่อง กลุ่มงานวินัยและ
นิติการ  
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

  
        2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมีความมุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ           
มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายแนวปฏิบัติ 
       1) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ีส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม  
               2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และพร้อม            
รับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
               3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2พร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน            
ท่ีผิดพลาด และมีมาตรการ ด าเนินการต่อบุคลากรท่ีขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ               
ทางราชการ  
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            2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตาม 
กฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย  
      2.1.1 นโยบายหลัก  
      ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับท้ังผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าท่ี              
โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับยึด หลักการบริหาร               
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และก ากับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าท่ีตามกรอบ
จรรยาบรรณของข้าราชการ  
    2.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
      1) สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีจัดให้ท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และ เผยแพร่ให้สาธารณชน
ทราบในช่องทางท่ีหลากหลาย  
                      2) จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ
เพื่อให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
                      3) สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรท่ีมี จรรยาบรรณดีเด่น 
ประจ าปี  
     4) ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของ ผู้บริหารระดับ
หน่วยงานภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
     5) ด าเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2อย่าง เคร่งครัด  
   2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

12.ประชุม
ปฏิบัติการ”การ
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน(Work 
Manual) เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรท่ีดี” 

1. มีกิจกรรมการจัดการ 
ความรู้ด้านนวัตกรรมคู่มือ 
ก า รปฏิ บั ติ ง าน และการ
จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบั ติ ง านตาม คู่มื อการ
ปฏิ บั ติ ง าน /ภารกิ จของ 
สพป.กาญจนบุรี   

50,000 ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ.2561  

กลุ่มอ านวยการ  

  2.มีนวัตกรรม/ผลงานอัน
เกิดจากการ จัดกิจกรรม  

- ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ.2561  

กลุ่มอ านวยการ  

13.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

1.มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบั ติ ง านตาม คู่มื อการ
ปฏิ บั ติ ง าน /ภารกิ จของ 
สพป.กาญจนบุรี   

- ต่อเนื่องทุก
ปีงบประมาณ  

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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         2.2 นโยบายการแสดงเจตจ านงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต และมี 
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  
       2.2.1 นโยบายหลัก  
                         ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นต้ังใจ ท่ีจะน าหน่วยงานให้ ด าเนินงานตามภารกิจ
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และ พร้อมรับผิดชอบหากเกิด
ความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
    2.2.2 มาตรการ/แนวทาง  
               1) จัดให้มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อเจ้าหน้าท่ี               
ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน  
     2) ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการ ทุ จริตในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการ ส่ือสารภาย                 
ในหน่วยงาน  
    2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

14.มกีารจัดท า
ประกาศเจตจ านง
สุจริตในการ
บริหารงานประกาศ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ลง
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
2560 

1.ประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 

- ต่อเนื่อง กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.มีการจัดท าคู่มือ

ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  
ว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1.ประกาศส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  ว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติงานใน 

- ต่อเนื่อง ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
สินทรัพย์ 
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         3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณข้าราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และรักษาวินัย
ข้าราชการโดย เคร่งครัด  
    แนวปฏิบัติ 
             1) ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และวินัยของตนเอง เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารักษา
จรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  
             2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด าเนินการทางวินัยแก่
ผู้กระท าผิดวินัยอย่างเคร่งครัด  
             3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ                 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย  
           3.1.1 นโยบายหลัก  
            ให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน ส่ิงของหรือผลประโยชน์
ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เข้มงวดกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับ เงิน ส่ิงของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
          3.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
                           1) ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน และ
เผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  
          2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระท าความผิดเพื่อให้บุคลากร
ตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
         3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะ เวลา 

ด าเนินการ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

16.จัดท าคู่มือการ 
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  
 

1.มีคู่มือการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  
  

- ต่อเนื่อง หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะ เวลา 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

17.ให้ความรู้
เกี่ยวกับการ ลงโทษ
ทางวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระท า 
ความผิด เช่น ในการ
รับ หรือเรียกรับเงิน  
ส่ิงของหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใด 
จากผู้มีส่วนได้              
ส่วนเสีย 
 
  

1.เผยแพร่ทางระบบ
Amss++ ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.น าเข้าบรรจุในวาระการ
ประชุมประจ าเดือนของ
บุคลากรในส านักงาน 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวินัยและ
นิติการ  
กลุ่มบริหารงาน-
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.การจัดท าแผน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประจ าปี 
 มีการวิเคราะห์ความ
เส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.มีแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจ าปี 

- ต่อเนื่อง กลุ่มนโยบายและ
แผน 

 
  3.2 นโยบายหลักเก่ียวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ 
ประกอบด้วย  
         3.2.1 นโยบายหลัก  
         ให้ความส าคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าท่ี
ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพอ้ง หรือผู้อื่น โดยยึดหลักความ ซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  
                 3.2.2 มาตรการ/แนวทาง  
       1) ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้ 
ต าแหน่งหน้าท่ีของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น  
       2) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการใช้
ต าแหน่งในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น  
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        3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ระยะเวลา 

ด าเนินการ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

19.ให้ความรู้
เกี่ยวกับการ ลงโทษ
ทางวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระท า 
ความผิด เช่น ในการ
รับ หรือเรียกรับเงิน  
ส่ิงของหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใด 
จากผู้มีส่วนได้              
ส่วนเสีย 
  

1.เผยแพร่ทางระบบ
Amss++ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.น าเข้าบรรจุในวาระการ
ประชุมบุคลากรประจ าเดือน
ของส านักงาน 
2.เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
Kan2.go.th 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวินัยและ
นิ ติ ก า ร  ก ลุ่ ม
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
  3.3 นโยบายเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย  

         3.3.1 นโยบายหลัก  
         ตระหนัก และให้ความส าคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตท่ีเกิดจาก
ความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นหน่วยงาน ธุรกิจเอกชน/พวก
พ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพื่อเอื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือ สัมปทานของหน่วยงาน 
หรือแลกเปล่ียนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน  
         3.3.2 มาตรการ/แนวทาง  
        1) ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมี การทุจริตเชิงนโยบาย  
                 2) ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของ ผู้บริหารระดับหน่วยงาน
ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
        3.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ระยะเวลา  

ด าเนินการ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

20.ให้ความรู้
เกี่ยวกับการ ลงโทษ
ทางวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระท า 
ความผิด เช่น ในการ
รับ หรือเรียกรับเงิน  
ส่ิงของหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใด 
จากผู้มีส่วนได้              
ส่วนเสีย 

1.เผยแพร่ทางระบบ
Amss++ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.น าเข้าบรรจุในวาระการ
ประชุมบุคลากรประจ าเดือน
ของส านักงาน 
2.เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
Kan2.go.th 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวินัยและ
นิ ติ ก า ร  ก ลุ่ ม
บริหารงานบุคคล 
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      4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
วัฒนธรรมการท างานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นไปอย่างมี

คุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมใน การต่อต้าน
ทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    แนวปฏิบัติ 
    1) ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงซื่อสัตย์สุจริต และก าหนดให้มีการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
    2) แต่งต้ังคณะท างานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส  ด า เนิ น ก ารปรั บปรุ ง 
พัฒนาระบบงาน ก าหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน  
           4.1 นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย  
         4.1.1 นโยบายหลัก  
         การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดีให้กับบุคลากร มีคุณธรรมและ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก ประเภท เกิดความ
อายและกลัวที่จะกระท าการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต  
        4.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
                         1) ก าหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อ บุคลากรกระท าการ
ทุจริต  
        2) พัฒนา สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรให้มีคุณธรรม มีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต                     
ไม่เพิกเฉย และพร้อมท่ีจะด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต   

     4.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

21.รณรง ค์หรือให้  
ความรู้เกี่ยวกับการ 
ลงโทษวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระท าการ 
ทุจริต  
  

1.เผยแพร่ทางระบบ
Amss++ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.น าเข้าบรรจุในวาระการ
ประชุมบุคลากรประจ าเดือน
ของส านักงาน 
2.เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
Kan2.go.th 
 
 
 
 

- ต่อเนื่อง กลุ่มงานวินัยและ
นิติการ                     
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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22.โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อการ
ส่งเสริม”ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
คุณธรรม”  

2.บุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาทุกคน 
  

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

       4.2 นโยบายเก่ียวกับการด าเนินการเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วย  
   4.2.1 นโยบายหลัก  
     ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ แยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
    4.2.2 มาตรการ/แนวทาง  
    1) ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
     2) ก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
    4.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ระยะเวลา  

ด าเนินการ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

23.จัดท าคู่มือ 
เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนและให้ 
ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ 
การปฏิบัติงานเพื่อ 
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนกับบุคลากร  
รวมทั้งมีการ 
ปรับปรุงขั้นตอน/ 
แนวทางการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
การป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.มีคู่มือเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต 2  
  

- ต่อเนื่อง หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

  
      4.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย  
    4.3.1 นโยบายหลัก  



13  
  
    

      ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ความส าคัญกับ
กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีมีความเส่ียงหรือมี โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
 
 
 
 
          4.3.2 มาตรการ/แนวทาง  
          1) ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบด าเนินการและ
ประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ  
        4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ  ระยะเวลา  

ด าเนินการ  
หน่วยงาน  
รับผิดชอบ  

24.จัดท าแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการ 
ทุจริตประพฤติมิ 
ชอบ และรายงานผล 
การปฏิบัติงานตาม 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ป้ อ งกันการ ทุจริ ต 
ประพฤติมิชอบให้  
ผู้บริหารทราบ  

1.แผนปฏิบั ติการป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

- ต่อเนื่อง กลุ่มนโยบายและ
แผน 

      5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน   
          มีระบบการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  
    แนวปฏิบัติ 
    1) มีการก าหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ 
หรือมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม                  
เท่าเทียม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
    2) มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีและก ากับ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  
    3) ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ท้ังด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร 
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม  
    4) ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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           5.1 นโยบายเก่ียวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ ชัดเจนและ
เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ 
ประกอบด้วย  
        5.1.1 นโยบายหลัก  
       ให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด                    
และเป็นธรรม  
 
 
       5.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
       1) ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
        2) ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม     
                        3) ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลัก
ความถูกต้อง  
   5.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ  ระยะเวลา  

ด าเนินการ  
หน่วยงาน  
รับผิดชอบ  

25.ประชุม
ปฏิบัติการ”การ
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน(Work 
Manual) เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรท่ีดี” 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  
 

1.มีคู่มือมือการปฏิบัติงาน
ทุกกลุ่ม(9 กลุ่ม)  

50,000 2561 กลุ่มอ านวยการ 

  
       5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  
     5.2.1 นโยบายหลัก  
         ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลักคุณธรรม                 
ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม  
     5.2.2 มาตรการ/แนวทาง  
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              1) จัดท าแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนขั้น เงินเดือน และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ  
              2) จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลักอุปถัมภ์ และใช้หลักความ
มั่นคงการรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ท่ีเป็น เกียรติและศักดิ์ศรี  
             3) สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี  
  
 
 
 
 
       5.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

26.โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  

1.ร้อยละของการด าเนินงาน
ตามภารกิ จ ทุกกิ จก ร รม 
จ านวน 19 กิจกรรม  
2.ผลการด าเนินงานได้รับ
ความพึงพอใจเป็นท่ียอมรับ 
ไม่มีการร้องเรียน 

- ต่อเนื่อง ก ลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

27.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ไทย   

1.จ านวนกิจกรรมท่ี
ด าเนินการส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

- ต่อเนื่อง กลุ่มอ านวยการ 

28.การรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน/
ภารกิจหลักของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 
 

1.ร้อยละของบุคลากรท่ี           
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือมือการปฏิบัติงาน
ทุกกลุ่ม(9 กลุ่ม)  

- ต่อเนื่อง กลุ่มอ านวยการ 
ก ลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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        5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย  
       5.3.1 นโยบายหลัก  
       ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ  
ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการ ด าเนินงาน                    
ตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
โดยยึดหลักความคุ้มค่า  
      5.3.2 มาตรการ/แนวทาง  
                       บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วย
ความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร งบประมาณ                
แบบมุ่งเน้นผลงาน  
 
    5.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

29.โครงการ
ตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่าย
งบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ
ของ สพป./
สถานศึกษา  

1.ร้อยละ 100 ของหน่วย
รั บ ต ร ว จ ท่ี ก า ห น ดต าม
แผนการตรวจสอบได้รับการ
ตรวจสอบ 
2.ร้อยละ 100 ของหน่วย
รั บ ต ร ว จ ท่ี ก า ห น ดต าม
แผนการตรวจสอบได้รับการ
ติดตามผลการปฏิบั ติงาน
ตามข้อเสนอแนะ 
3.ร้อยละ 100 ของหน่วย
รับตรวจท่ี เข้ าตรวจสอบ
สามารถบริหารงบประมาณ
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และมีประสิทธิภาพ  

- ตุลาคม 2560
กันยายน 2561  

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

    5.4 นโยบายในการมอบหมายที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วย  
  5.4.1 นโยบายหลัก  
           ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการกระจายงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรมแก่ผู้รับ
มอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการส่ือสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงาน ท่ีได้มอบหมาย              
ไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
          5.4.2 มาตรการ/แนวทาง  
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                  1) กระจายอ านาจหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยค านึงถึง ขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
         2) ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
         5.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

32.จัดท าค าส่ัง
มอบหมายกรอบ
ภาระงานบุคลากรใน
ส านักงาน  

ค าส่ังมอบหมายงานตาม
กรอบภาระงานของ 
บุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วย  

- ต่อเนื่อง ทุกกลุ่ม/หน่วย 

  
        5.5 นโยบายที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
              5.5.1 นโยบายหลัก  
              ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุนในการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  
               5.5.2 มาตรการ/แนวทาง  
          การจัดสภาพแวดล้อมการท างานตามความต้องการของบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ีเหมาะสม จ าเป็น ท่ีเอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน  
              5.5.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ระยะ เวลา 

ด าเนินการ  
ห น่ ว ย ง า น 
รับผิดชอบ  

33.การพัฒนา
ส านักงานให้เอื้อต่อ
การบริการ 
  

1.ระดับความส าเร็จของการ 
พัฒนาอาคารสถานท่ีและ 
สภาพภูมิ ทัศน์ ท่ีสวยงาน 
ปลอดภัย และใช้ประโยชน์
คุ้มค่า 
  

- ตุลาคม 2560
กันยายน 2561 

กลุ่มอ านวยการ 

34.การจัดหา
ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์  

1.ร้อยละของรายการ 
ครุภัณฑ์ท่ีได้รับเป็นไปตาม 
แผนการจัดหาพัสดุ  

  ตุลาคม 2560
กันยายน 2561 

กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

35.จัดหาครุภัณฑ์ 
ส านักงาน  

1.ร้อยละของรายการ 
ครุภัณฑ์ท่ีได้รับเป็นไปตาม 
แผนการจัดหาพัสดุ  

  ตุลาคม 2560
กันยายน 2561 

กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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36.การตรวจ 
สุขภาพประจ าปี  

1.จ านวนข้าราชการและ 
บุคลากรได้รับการตรวจ 
สุขภาพ  

- ม ก ร า ค ม – 
มิถุนายน 2561  

กลุ่มอ านวยการ 

     6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เผยแพร่บทบาทหน้าท่ีและการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน  
    แนวปฏิบัติ 
                    1) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อย่างเปิดกว้าง ท่ัวถึง บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ               
ทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคู่ไปกับ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย              
และประชาชน  
          6.1 นโยบายหลัก  
              ให้ความส าคัญของรูปแบบ วิธีการ การส่ือสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายท้ัง 5 ด้าน ให้บุคลากร
ทุกคนทุกประเภททุกระดับในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รับทราบเพื่อให้
เกิดผลต่อความ ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส  
               6.2 มาตรการ/แนวทาง  
                ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ให้ บุคลากรทุกคน
ทุกประเภททุกระดับรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และ ประชาสัมพันธ์                   
ให้สาธารณชนได้รับทราบ  
              6.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

37.การประชาสัมพันธ์ 
นโยบาย/มาตรการ 
การบริหารงานด้วย 
การซื่อสัตย์สุจริต  
  

1.จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ นโยบาย/
มาตรการการ บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
  

- ต่อเนื่อง กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

  
    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
  
  
        ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เมษายน  พ.ศ. 2561  
  

                                                      
                      (นายอาดุลย์  พรมแสง)  
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง 
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    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 


