
 
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
เรื่อง  เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล 

-------------------------------------- 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา
ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ขอแสดงเจตจ านงในการบริหารงานตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและมี หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน 

ฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ด าเนินการ
ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัดและให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่  
หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการ  

ให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ  
๑.๒ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

ประสานงานต่างๆด้วยดี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของ
งานราชการที่ด ี 

๑.๓ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่  
หวังสิ่งตอบแทนหรือให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

๑.๔ ทุกหน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

๒. ด้านการใช้งบประมาณ  
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ต้องส านึกและตระหนัก

ถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎรโดยต้องใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลและ 



รับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิก–จ่าย และการพัสดุ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้แนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้  

๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง  

๒.๒ งานพัสดุต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามอย่าง 
ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนด  

๒.๓ กลุ่มบริหารงานการเงิน ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เท่าที่ไม่ 
ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บังคับต่างๆ  

๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติ การเบิก - จ่าย 
งบประมาณ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  

๓. ด้านการใช้อ านาจ  
ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานคัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมไม่ เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ ก ากับ ดูแลให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถความ  

เหมาะสมกับสถานภาพ ต าแหน่ง ระดับ ค านึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลัก 
มนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีสั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ  

๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่สั่ งการหรือมอบงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ ในราชการของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าตนเองหรือผู้อ่ืน  

๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการ  
ปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้น าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่  

๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาหน้าที่ในราชการเพ่ือ 
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย  

๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
บุคลากรต้องใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือประโยชน์ในราชการ ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการ 

ไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพื่อประโยชน์  
ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ในทางท่ีไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทาง 

ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการช ารุดหรือสูญหายให้รายงาน  
หรือด าเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนดไว้  

๔ .๒  การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ หรือให้บุคคลภายนอกยืมต้องด าเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ 
ต่างๆ ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  



๔.๓ งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง 
ราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของราชการ  

๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ และมาตรการ 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริตเพ่ือให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไป
ในที่สุด  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
๕.๑ ทุกหน่วยงานต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการ ว่า 

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  ๒ ของ 
ปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการด าเนินการตามที่คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ก าหนด  

๕.๒ ทุกหน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่างๆด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต ๒ ในทุกรูปแบบ  

๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานและทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องก ากับ ติดตามและ 
สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียก 
หรือรับสินบน พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการด าเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

๕.๔ กลุ่มตรวจสอบภายในต้องด าเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการสอบภายในประจ าปี 
ด้วยความเคร่งครัดและรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
ทราบโดยตรง  

๖. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน  
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ 

ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือ 
ข้อบังคับต่างๆ ก าหนดไว้ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติ  
หน้าที่ราชการ  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานและทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและ  

ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการประมวล  
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน  

๖.๒ บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ต้องปฏิบัติหน้าที่ ใน 
การให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจมีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการ ตามภารกิจที่รับผิดชอบพร้อมทั้ง 



ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและ  
เหมาะสม  

๖.๓ ทุกหน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยการด าเนินงานให้เกิดความ 
แม่นย า ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน  

๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยจัดให้มี 

ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทาง
ราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๗.๑ ทุกหน่วยงานด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชนควร 

รับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
๗.๒  ทุกหน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในทุกหน่วยงาน  

8. การปรับปรุงระบบการท างาน  
ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือให้กระบวนงานของ 

หน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ 
หน่วยงานเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วน  
ร่วมในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ พร้อมทั้งเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ และหน่วยงานในสังกัดให้มีความ 
โปร่งใส เพ่ือสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
8.๑ ทุกหน่วยงานด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขึ้นตอน 

การให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนด  

 8.๒ หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินภารกิจที่ 
ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้าน
การ ด าเนินงานหรือด้านการประเมินผลการด าเนินงาน เป็นต้น เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  

๘.๓ ทุกหน่วยงานด าเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการ 
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน  

๘.๔ ทุกหน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ 
หรือการด าเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

 



9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ด าเนินการน าข้อมูลที่ประชาชน 

ควรทราบ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต ๒ ไว้ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ หรือเว็บไซต์หน่วยงานใน 
สังกัด ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการด าเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
9.๑ กลุ่มอ านวยการ โดยงานประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ด าเนินการ 

ตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต ๒ ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนด  

9.๒ ทุกหน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชน 
ควรทราบ หรือเกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน ลงในเว็บไซต์หน่วยงานหรือเว็บไซต์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  

9.๓ กลุ่มอ านวยการ โดยงานประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสาร  
ในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การ 
ด าเนินงานต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย  
 9.๔ ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ต่อสาธารณชน เพ่ือแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและ 
เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  
 9.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องด าเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ 
โปร่งใส ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การด าเนินการทาง 
วินัย รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือธ ารงและรักษาไว้ซึ่งคนดี และคนเก่ง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต  
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ต้องด าเนินภารกิจของ ตนเองตาม
แนวทางของเจตจ านงในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การ ด าเนินงานทุก
ภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติ มิชอบ มีความ
มั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคงในคุณธรรม จรรยาของ ข้าราชการ และ
มีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทย แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  



๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต ๒ ทุกคน ต้องด าเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจ านงในการบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  

๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือมี 
ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กัน ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าท าสัญญาโครงการสัมปทาน 
หรือรับจ้างใดๆ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  

๑๐.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ต้องส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าไปด าเนินการป้องกนัการเกิดการทุจริต  

๑๐.๔ ทุกหน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
องค์กรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรม และโครงการ ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ที่เกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกัน 
สร้างวัฒนธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  

ทั้งนี้  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ซึ่ง 
ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ต้องรับทราบและปฏิบัติ 
ตามเจตจ านงในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง 
ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการสื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ให้ 
สาธารณชนรับทราบ และการไม่ปฏิบัติตามเจตจ านงในการบริหารดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชา ตักเตือนน าไป 
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไป  

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
          ว่าที่ร้อยตรี  
              (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์) 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


