
   

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  ๒                                                                      
เร่ือง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒                                         

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

........................................... 
 ข้าพเจ้า นายอนันต์ศักด์ิ ภูพลผัน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต ๒ ขอประกาศเจตนารมย์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีเจตจ านงต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท าให้ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เป็นองค์กรคุณธรรม มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน
ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และประเทศชาติ เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต อย่างยั่งยืน 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒               
เกิดความละอายหรือความกลัว ท่ีจะกระท าการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

๔. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและพร้อม
แสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

๖. แนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  ธันวาคม พ.ศ. 25650  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖5 

         
 
 

                (นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน) 
                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  ๒ 

 
 

 
 



 
 

แนวทางการด าเนินงานตามประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
เร่ือง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒                                

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ๑๐ ตัวชี้วัด  
.................................. 

  ๑.ด้านการปฏิบัติหน้าที ่
     บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐ
อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่าง
เคร่งครัดและให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนท่ีมิควรได้ 
     แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามข้ันตอนการ    
      ให้บริการประชาชน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ส่งผล    
      เสียหายต่อราชการ 
๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบั ติหน้าท่ี ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่ เลือกปฏิบั ติ    
      ประสานงานต่าง ๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมรับผิดชอบต่อหน้าท่ี      
      มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการท่ีดี 

    ๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวัง 
           ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์ท่ีมิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจาก    
           ผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 

๑.๔  ทุกกลุ่มต้องส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ 
           ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี   
           ประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการใช้งบประมาณ 
    บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต้องส านึกและ

ตระหนักถึงการ ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณท่ีได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานท่ีก ากับ ดูแล 
รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่ราชการ 
    สูงสุด 

๒.๒ งานพัสดุต้องจัดท าแผนและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ        
ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ  ก าหนด 

           ๒.๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
                                    ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดง 
                                    ถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือ 
                                    ข้อบังคับต่าง ๆ 
           ๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
                                    เช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                                    ให้เป็นไปตามระเบียบและความเหมาะสม  
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     ๓. ด้านการใช้อ านาจ 
         ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่ังการ ก ากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 
 

          แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
        ๓.๑ ผู้บังคับบัญชาส่ังการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความเหมาะสม 
                      กับสถานภาพ ต าแหน่ง ระดับ ค านึงถึงความเส่ียงอันตรายและความเสมอภาคของ 
                      บุคคลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมท้ังมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีส่ังการหรือ 
                      มอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ 
  ๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่ส่ังการหรือมอบหมายงานใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีในราชการ   
                      ของผู้ใต้บังคับบัญชา ลักษณะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเอง 
                      หรือผู้อื่น 
  ๓.๓  ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมิน 
                       ปฏิบัติงานราชการหรือการปฏิบัติงาน  การใช้ดุลพินิจ  รวมถึงการพิจารณา 
                       ความดี ความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมี 
                       ความเป็นผู้น าท่ีรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
  ๓.๔  ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทุกคน ต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจหน้าท่ีในราชการเพื่อ 
         แสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหา             
                       ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
           ๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
  บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ต้องใช้ 

ทรัพย์สินของทางราชการราชการเพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางท่ี  
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของ 
                                     ทางราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สิน 
                                     เกิดการช ารุดหรือสูญหายให้รายงานหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือ 
                                     ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ 
   ๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                     หรือบุคคลภายนอกยืมต้องด าเนินการท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ  
                                     ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
   ๔.๓ งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของ 
                                      ทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบ และเพื่อป้องกันความเสียหายใน 
                                      ทรัพย์สินของทางราชการ 

      ๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ แผนการปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
พร้อมท้ังร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไป 
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แนวทางปฏิบัติดังนี้  

   ๕.๑  ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ    
                                       ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและแผนป้องกันของส านักงานเขต  
                                           พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
   ๕.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ  
                                     ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขต 
                                     พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ในทุกรูปแบบ 
   ๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับการบังคับบัญชาต้องก ากับ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของ 
                                      ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ 
                                      รับสินบนพร้อมท้ังไม่ละเลยการด าเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือ 
                                      ประพฤติมิชอบ 
   ๕.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีด้วยความเคร่งครัด 
                                      และรายงาน ให้ ผู้อ านวยการส านั กงาน เขตพื้ น ท่ี การ ศึกษามั ธยม ศึกษา 
                                      กรุงเทพมหานคร เขต ๒ ทราบโดยตรง 
        ๖. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
   บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ทุกคนต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงาน ตามข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ
การปฏิบัติหน้าท่ี 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับข้ันการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการ 
         ปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวินัยข้าราชการ  

      ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 
๖.๒ บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
       ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยใน   
       การให้บริการตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ พร้อมท้ังให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ 
       ปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง 
๖.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยให้การด าเนินงาน   
       ให้ เกิดความแม่นย า ถูกต้อง และรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ เกิด 
       ประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 

 ๗. ด้านการปรับปรุงระบบการสื่อสาร 
  ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของหน่วยงานท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดย 

จัดให้มีช่องทางการส่ือสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ี
ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๗.๑ ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลท่ีประชาชน 

      สามารถรับรู้หรือข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๗.๒ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็ น 
       ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง  
       ร้องเรียนในหน่วยงาน 
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            ๘. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน  

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต้องด าเนินการ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้
ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ พร้อมท้ังเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและความเช่ือมั่น
ของประชาชนท่ีดีต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๘.๑ หน่วยงานด าเนินการพฒันา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ 

                ขั้นตอนการให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ 
                พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๘.๒ กลุ่มงานท่ีมีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนิน 

           ภารกิจท่ีให้ประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของ 
           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ไม่ว่าจะเป็นด้าน 

                การรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงานหรือด้านกา ร 
                ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อแสดงความโปร่งใสในการด าเนินงานตามภารกิจของ 
                ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

 ๘.๓ หน่วยงานด าเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ 
      ตรวจสอบได้ พร้อมน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ท่ีได้รับจากประชาชนมาพัฒนา 
      และปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ 
      เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 

         ๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
   ๙.๑ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง 
                                      ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผย 
                                      ข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
   ๙.๒  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลท่ี 
                                      ประชาชนควรทราบ หรือเกี่ยวกับการด าเนินภารภิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงใน   
                                      เว็ปไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
   ๙.๓  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ โดยฝ่าย 
                                       ประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการส่ือสารในรูปแบบ  
                                       Social Network เช่น  Facdbook Twitter Line เพื่ อ ให้ประชาชนรับทราบ 
                                       ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 
   ๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน 
                                      เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต่อสาธารณชน เพื่อแจ้ง 
                                      ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                                      ตามภารกิจ 
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         ๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต 
   บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต้องด าเนิน
ภารกิจของตนเองตามแนวทางเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล 
การด าเนินงานทุกภารกิจปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ให้เป็นองค์กรท่ีปราศจากทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
                                        กรุงเทพมหานคร เขต ๒  ทุกคนต้องด าเนินการตามแนวทางแห่งเจตจ านงในการ 
                                        บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
   ๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ 
                                        หรือมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                                        ท่ีเข้าท าสัญญาโครงการหรือรับจ้างใด ๆ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                        มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
   ๑๐.๓ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีการประเมิน  
                                        ความเส่ียงการทุจริตและการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือ 
                                        จัดความเส่ียงการทุจริต  


