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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

………………………………………… 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ประกอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560– 2564) และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน     
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ  และประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และ
ค่านิยมส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ 
โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560– 2564) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประจ าปี พ.ศ. 2560– 2564 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งส่งเสริม ปลูกฝัง และสร้าง
จิตส านึกราชการใสสะอาดป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจัดการกรณีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นแล้ว หรือก าลังจะเกิดขึ้น  รวมทั้งมีเครือข่ายอาสาสมัคร
ต่อต้านการทุจริตว่า ความประพฤติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่า
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม 
 

  ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ที่พร้อมจะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสใน          
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรม
แก่สาธารณชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
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   ข้าพเจ้า  ขอยืนยันว่าส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่
มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้  ภายใต้วิสัยทัศน์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ที่ว่า 

“ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัดอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมน า
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” 
 

  ข้าพเจ้า  ขอแสดงเจตจ านง ต่อเพ่ือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่
ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มี
อยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สติปัญญา  ความรู้ความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่ง
ใดควรกระท า สิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งานที่ท าปราศจากความเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และร่วมใจท าดีเพ่ือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของเรา 

  ในนามของผู้บริหารทุกระดับของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขอประกาศ
เจตนารมณ์ที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม  มีความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และมอบ
ความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่า ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี   มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นท าให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด 
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน  รู้จัก
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่    
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อส่วนราชการและ
ประเทศชาติ  

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction)  อันจะส่งผลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เกิดความละอาย หรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชัน 

๔. ปลูกฝังจิตส านึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

๕. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 

5.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ        
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

5.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสาน
ความร่วมมือเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของจังหวัดกาญจนบุรี และกระทรวงศึกษาธิการ 
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5.๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกัน
ด าเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.๔ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม             
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและรณรงค์ให้เยาวชน 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต 

5.๕ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพ่ือต่อต้านการทุจริตแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครต่อต้านการทุจริต 

5.๖ ร่วมกันจัดท าดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

5.๗ ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต   

5.๘ ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามประเมินผล  และรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

5.๙ ร่วมกันด าเนินการอ่ืนใด  เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ     
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   มีนาคม  พ.ศ. 256๑ 

 
 
 
 
 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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