




























 

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหว่าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
กับบุคลากรทางการศึกษา 

 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ กับบุคลากรทางการศึกษา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนนุ 
เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานตลอดจนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริตตามบันทึกข้อตกลง 
สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมีเจตนารมณ์
และรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแกข่้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

  ๓. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและดัชนวีัดคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมปราศจากการทุจริต 

  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้  ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน  

  ลงนาม ณ วันที่  23  เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕65 

 

 

 

      (นายปกรณ์  ม่วงเจริญ)             (นายสมพร  พิลาสันต์) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒       ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 



 

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหว่าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
กับบุคลากรทางการศึกษา 

 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ กับบุคลากรทางการศึกษา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนนุ 
เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานตลอดจนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริตตามบันทึกข้อตกลง 
สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมีเจตนารมณ์
และรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

  ๓. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและดัชนวีัดคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมปราศจากการทุจริต 

  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้  ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน  

  ลงนาม ณ วันที่  23  เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕65 

 
 

      (นายอรัญ  เทือกขันตี)             (นายสมพร  พิลาสันต์) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒       ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 



 

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหว่าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
กับบุคลากรทางการศึกษา 

 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ กับบุคลากรทางการศึกษา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนนุ 
เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานตลอดจนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริตตามบันทึกข้อตกลง 
สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมีเจตนารมณ์
และรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

  ๓. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและดัชนวีัดคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมปราศจากการทุจริต 

  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้  ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน  

  ลงนาม ณ วันที่  23  เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕65 

 

 

 

      (นายบุญส่ง  โซยรัมย์)             (นายสมพร  พิลาสันต์) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒       ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 



(นายสมพร  พิลาสันต์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

(นายนาย แมน  ค าวงษ์) 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

   

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหว่าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
กับบุคลากรทางการศึกษา 

 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ กับบุคลากรทางการศึกษา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนนุ 
เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานตลอดจนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริตตามบันทึกข้อตกลง 
สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมีเจตนารมณ์
และรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

  ๓. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและดัชนวีัดคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมปราศจากการทุจริต 

  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้  ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน  

  ลงนาม ณ วันที่  23  เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕65 
 

 

 

  
 
 



(นายสมพร  พิลาสันต์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

(นางสาวสุภาพ  จัดละ) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม                        
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหว่าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
กับบุคลากรทางการศึกษา 

 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ กับบุคลากรทางการศึกษา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนนุ 
เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานตลอดจนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริตตามบันทึกข้อตกลง 
สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเจตนารมณ์
และรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต          
ทุกรูปแบบ 

  ๓. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสถานศึกษา  
ในสังกัด น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และดัชนีวัดคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมปราศจากการทุจริต 

  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้  ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน  

  ลงนาม ณ วันที่  23  เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕65 

 

 

  
 
 



(นายสมพร  พิลาสันต์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

(นายวรเทพ  รักษาพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา 

 

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหว่าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
กับโรงเรียนบ้านท่ามะกา 

 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ กับสถานศึกษา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ 
และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานตลอดจนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริตตามบันทึกข้อตกลง สพฐ.  
ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจน
ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมีเจตนารมณ์และ
รายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต          
ทุกรูปแบบ 

  ๓. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสถานศึกษา  
ในสังกัด น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และดัชนีวัดคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมปราศจากการทุจริต 

  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้  ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน  

  ลงนาม ณ วันที่  23  เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕65 

 

 

           
 



(นายสมพร  พิลาสันต์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

(นายยุทธนา  เหง่ียมจุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน 

                                                  
   
 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหว่าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
กับโรงเรียนบ้านหนองลาน 

 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ กับสถานศึกษา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ 
และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานตลอดจนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริตตามบันทึกข้อตกลง สพฐ.  
ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจน
ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมีเจตนารมณ์และ
รายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต         
ทุกรูปแบบ 

  ๓. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสถานศึกษา  
ในสังกัด น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และดัชนีวัดคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมปราศจากการทุจริต 

  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้  ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน  

  ลงนาม ณ วันที่  23  เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕65 
 

 

 

 








