
 
 
 
       
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
เรื่อง  เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล 

………………………………………………. 
 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
  ข้าพเจ้า นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 2 ขอแสดงเจตจำนงในการบริหารงานตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามที่
กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและให้บริการประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่
มิควรได้ ยกเว้นตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โดยไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 
  1.2 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที ่ด ้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
ประสานงานต่างๆด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานราชการที่ด ี
  1.3 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์ แอบแฝงในทาง         
มิชอบ 
  1.4 ทุกหน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
  2.ด้านการใช้งบประมาณ 
  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต้องสำนึกและตระหนักถึง
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและ
ประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหน่วยงานที่กำกับดูแลและรับผิดชอบ        
ด้านงบประมาณ การเบิก - จา่ย และการพัสดุ ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

/แนวทาง... 
 



   
 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

  2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์
แก่ราชการโดยแท้จริง 
  2.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ใน   
ทุกขั้นตอน 
  2.3 กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับกำหนด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงความโปร่งใสใน
การบริหารงบประมาณ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 
  2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก - จ่าย 
งบประมาณ เช่นค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
  3. ด้านการใช้อำนาจ 
  ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั ่งการ กำกับ ดูแล ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการ หรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถความ
เหมาะสมกับสถานะภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอัตราย และความเสมอภาคของบุคคล ตามหลัก
มนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ 
  3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ หรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
  3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ในราชการเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
  4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต้องใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่
เหมาะสม 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทาง
ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุดหรือสูญหายให้รายงานหรือ
ดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้ 
   
 

/4.2 การยืม... 
 

 



 
 
 

4.2 การยืมทรัพย์ส ินของทางราชการไม่ว ่าจะยืมภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 หรือให้บุคคลภายนอกยืม ต้องดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ต่างๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
  4.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือใน
การใช่ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบ และเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
  ๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  
ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกัน
สอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริต ลดลง และหมดไปในที่สุด 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๕.๑ ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆตามแนวทางของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินด้านนโยบายหรือมาตรการต่างๆด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบของผู้ให้บังคับปัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจาก
การทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๕.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับ ติดตามและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งไม่ละเลยหรือ   
ละเว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๕.๔ กลุ่มตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนตรวจสอบภายในประจำปี
ด้วยความเคร่งครัด 

๖. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่

ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๖.๑ ผู ้บังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที ่ดีในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการ

ปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างท่ีดีตามวินัยข้าราชการประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
๖.๒ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ใช้นวัตกรรมต่างๆ 

ช่วยการดำเนินงานให้เกิดความแม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็ว ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 

/7. ด้านประสิทธิภาพ... 
 



 
 
๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๗.๑ ดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชนควรรับทราบหรือ

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๗.๒ ทุกหน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในทุกหน่วยงาน 
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัต ิงาน เพื ่อให้กระบวนงานของหน่วยงานมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนิน
ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๘.๑ กลุ่มงานที่มีภารกิจให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และประชาชน 

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการให้บริการประชาชน ให้ เป็นไปตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๘.๒ กลุ ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิ จของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ไม่ว่าจะเป็นด้านรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผน
งาน ด้านการดำเนินงานหรือด้านการประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใส ในการดำเนิน
ภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

๘.๓ ทุกกลุ่มงานดำเนินภารกิจต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งสและตรวจสอบได้พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชน
มาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

๘.๔ กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
นำเทคโนโลยีสารสนทศมาใช้ ในการให้บริการหรือการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดำเนินการนำข้อมูลที่ประชาชน   

ควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2           
ไว้ในเว็บไชต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงาน             
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน 
ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 
/แนวทาง... 



 
 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๙.๑ กลุ่มอำนวยการโดยงานประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการตาม

แนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0 และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
กำหนด 

๙.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชนควร
ทราบ หรือเก่ียวกับการดำเนินภารกิจต่างๆของหน่วยงาน ลงในเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 เพื่อแสดงความโปร่งในในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         
ศรีสะเกษ เขต 2 

๙.๓ กลุ่มอำนวยการโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการ
สื่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
การดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 

๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสตั้งแต่      
การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดำเนินการทางวินัยรวมทั้งการ
สร้างขวัญกำลังใจเพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งคนดี คนเก่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 2 พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดำเนินภารกิจของตนเองตาม

แนวทางของเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงาน 
ทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ให้เป็นองค์กรที ่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่งในคุณธรรมจรรยาของข้ าราชการ 
และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษาไทยให้สูงยิ่งขึ้น 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 2 ต้องดำเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจำนง ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 2 ต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบหรือมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์
กันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าทำสัญญาโครงการสัมปทานหรือรับจ้างใดๆจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

๑๐.๓ ทุกกลุ ่มงานที่ เกี ่ยวข้อง ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการประเมินความเสี ่ยง           
การทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือมอบหมายให้
แต่ละกลุ่มงานที่รับผิดชอบนำไปดำเนินการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 

/10.4 ทุกกลุ่มงาน... 
 



 
 
๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการที่เกี ่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปร ามการทุจริต 
พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

ทั ้งนี ้ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั ่วคราวทุกคน ต้องรับทราบและปฏิบัติตามเจตจำนง              
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์                
ในทุกช่องทางการสื่อสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ให้สาธารณชนรับทราบ 
และการไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามเจตจำนงในการบร ิหารงานด ั งกล ่ าว ให ้ผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาช ั ้นต ้น ต ัก เต ือน                                  
และนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ทราบเพ่ือพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ณ  วันที่  4  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
             

 

(นายสุริภาศ  สีหะวงษ์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


