
 

 
 

ประกาศเจตจ านง 
“ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  บริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-------------------------------- 

 

ข้าพเจ้า นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอให้ค ามั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมรับการ
ตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ด าเนินการ ไม่เพิกเฉยที่จะด าเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต และไม่เข้าไปมีส่วน
ร่วมใดๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน  และจะท าหน้าที่น าบุคลากรในสังกัด ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ให้ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -
2564)  รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2562  ดังนี้ 

 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

อย่างมีคุณธรรม โดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส ด าเนินการตามที่คู่มือ             
การปฏิบัติงานส านักงานศึกษาธิการก าหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับประชาชน หรือผู้มาขอรับบริการ
กับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได ้

 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามขั้นตอน

ตามคู่มือการปฏิบัติงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และตามข้ันตอนการให้บริการประชาชนในการปฏิบัติงาน
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 

1.2 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
ประสานงานต่างๆ ด้วยดี  เพ่ือประโยชน์ทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่ งผลสัมฤทธิ์ของ
งานราชการที่ด ี

1.3 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง
ในทางมิชอบ 

1.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวน
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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2. ด้านการใช้งบประมาณ  
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ต้องส านึกและตระหนักถึงการใช้จ่าย

งบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร  โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและ
ประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และให้ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณก ากับ ดูแลการ
เบิก-จ่ายเงิน และการพัสดุ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
2.2 กลุ่มอ านวยการต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่างๆ ให้เป็นไป

อย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนด 
2.3 กลุ่มนโยบายและแผน ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย 

ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
เท่าท่ีไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 

2.4 กลุ่มตรวจสอบภายในต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติ การเบิก-จ่ายงบประมาณ เช่น      
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสม 

 

3. ด้านการใช้อ านาจ   
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา  ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

คัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ ก ากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 

 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการ หรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามความสามารถ 

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ระดับ ค านึงถึงความเสี่ยงอันตราย และความเสมอภาคของบุคคล ตามหลัก
มนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีสั่งการ หรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ 

3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ หรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการ     
ของผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัว หรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือ
ผู้อื่น 

3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ หรือการปฏิบัติงาน และการใช้ดุบพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้น าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจหน้าที่ในราชการ เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
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4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือ

ประโยชน์ในราชการ ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ อ่ืน ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่
เหมาะสม 

 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบใน

ทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการช ารุดหรือสูญ
หายให้รายงาน หรือด าเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนดไว้ 

4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี หรือให้บุคคลภายนอกยืม  ต้องด าเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 

4.3 กลุ่มอ านายการต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทาง หรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของราชการ 

 

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ          

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริตลดลง 
และหมดไปในที่สุด 

 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องด าเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ ตามแนวทาง

ของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
รายงานผลการด าเนินการตามที่คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีก าหนด 

5.2 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคน ต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านนโยบาย
หรือมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีในทุกรูปแบบ 

5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องก ากับ ติดตามและสอดส่องดูแลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริต และการเรียกรับสินบน พร้อม
ทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการด าเนินการ เมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ 

5.4 กลุ่มตรวจสอบภายในต้องด าเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีด้วยความเคร่งครัด และรายงานให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบโดยตรง 
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6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน  
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีตนเองรับผิดชอบ

โดยยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาตามที่คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ก าหนดไว้  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
6.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน และประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

6.๒ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการให้บริการ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนทางเว็บไซด์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้มา
ติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

6.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรม
ต่างๆ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้เอ้ือต่อสุขภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพและสร้าง
บรรยากาศเชิงบวกในการด าเนินงานให้เกิดความแม่นย า ถูกต้อง และรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  

 

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร    
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของหน่วยงาน

ที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่ง
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
7.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซด์ของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ให้มีข้อมูลที่ประชาชนควรรับทราบ หรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ให้เป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

7.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา   ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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8. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน  
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคน ต้องด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  

เพ่ือให้กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการด้านการด าเนินภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้มีความโปร่งใส เพ่ือสร้างทัศนคติและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
8.1 บุคลากรทุกคนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ

ขั้นตอนการให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด 

8.2 บุคลากรทุกคน ต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินภารกิจที่ให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไม่ว่าจะเป็นด้านการับ
ฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการด าเนินงาน หรือด้านการประเมินผลการด าเนินงาน เป็นต้น  
เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

8.3 บุคลากรทุกคน ต้องด าเนินภารกิจต่อประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

8.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา   ต้องส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ หรือด าเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการน าข้อมูลที่ประชาชนควรทราบและเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไว้ในเว็บไซด์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการด าเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
9.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา   ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกคน

ด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีก าหนด 

9.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของ
หน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ หรือเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน ลงในเว็บไซด์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
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9.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการ

สื่ อสารในรูป แบบ  Social Network เช่ น   Facebook Twitter Line   เป็ นต้ น   ในการสื่ อสารและ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่างๆ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 

9.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคน ต้องด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีต่อสาธารณชน เพ่ือแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
และเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    

9.5 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องด าเนินการตามแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลงาน การด าเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจ เพ่ือธ ารง และรักษาไว้ซึ่งคนดี และคน
เก่งของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และทิศ
ทางการปฏิรูปประเทศ    

 

10. ด้านการป้องกันการทุจริต   
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ต้องด าเนินภารกิจของตนเองตามแนวทาง

ของเจตจ านงประกาศเจตจ านง “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  บริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้
ทุจริต”  โดยการด าเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริต มีความโปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล 
สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น
องค์การที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  และมีความ
ยั่งยืนในการปฏิบัติตน โดยการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านการทุจริต 

 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา และบุคลากรทุกคน  ต้องด าเนินการตาม

แนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจ านง “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  บริหารงานด้วยความโปร่งใส 
ไร้ทุจริต”   

10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบ หรือมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าท า
สัญญาโครงการ หรือรับจ้างใดๆ จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

10.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือการจัดการความเสี่ยง
การทุจริต เพ่ือด าเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 

10.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา  และบุคลากรทุกคน ต้องส่งเสริม 
สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ให้
เป็นองค์การที่ปราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ ทั้ง
ภายในและภายนอกส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พร้อมทั้งร่วมสร้างวัฒนธรรมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 
 

/ ทั้งนี้  บุคลากรในสังกัด... 
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ทั้งนี้  บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่คุรุสภา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ต้องรับทราบและปฏิบัติตามเจตจ านง ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  บริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต” อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
ในทุกช่องทางการสื่อสารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้สาธารณชนรับทราบ และการไม่ปฏิบัติ
ตามเจตจ านงในการบริหารงานดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชา ตักเตือน และน าไปประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา หรือรายงานให้ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการทางวินัยต่อไป  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   13    พฤษภาคม  ๒๕62 
 

 
 
 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 


