
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๓๙/๔๑๖                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
                เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๔ ต ำบลผักปัง อ ำเภอภูเขียว                                                                                
                จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐   

              ๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน และประกำศนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
        ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำทุกเขต และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
         กำรศึกษำมัธยมศึกษำทุกจังหวัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ส ำเนำประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
        เรื่อง เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนฯ     จ ำนวน  ๔  แผ่น             

        ๒. ส ำเนำประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
      เรื่อง นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนฯ  จ ำนวน  ๓  แผ่น 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ได้จัดท ำประกำศ เรื่อง เจตจ ำนง
สุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ฉบับภำษำไทย และฉบับ
ภำษำอังกฤษ และประกำศ เรื่อง นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนฯ เพ่ือให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้ยึดถือแนวปฏิบัติและเผยแพร่ให้สำธำรณะชนได้ทรำบ 
ถึงเจตจ ำนงที่จะมุ่งมั่น ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งเกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในกำรรวมพลัง
ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

   ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ จึงขอส่งประกำศ ดังกล่ำวมำ 
เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยแล้วนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
                                                             ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
        
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร. ๐–๔๔๘๖– ๑๙๓๐-๒ ต่อ ๓๐ – ๓๑   
นำยชัยณรงค์  บรรลังเดช  ผู้ปฏิบัติ  โทร. ๐๙๘ ๑๖๘ ๔๙๒๗ 
 



 
    

 
 

 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
เรื่อง เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 

.................................................. 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำน  
ด้วยควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใส ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
และนโยบำยของรัฐบำลข้อที่  ๑๐  “ก ำกับ  ส่ งเสริม  กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ มี ธรรมำภิบำล 
และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ” ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร และควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 
  ในฐำนะของผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ขอประกำศ
เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำร
ทุจริต เพ่ือเป็นมำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ และค่ำนิยมส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรขององค์กรให้ยึดถือปฏิบัติ
ควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นที่จะด ำเนินงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้บรรลุเจตนำรมณ์ดังกล่ำว จึงก ำหนดแนวทำงให้บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ และสถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ถือปฏิบัติและด ำเนินกำร ดังนี้ 
   ๑. บริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชน ตำมองค์ประกอบ ๖ องค์ประกอบ คือ 
       ๑.๑ หลักนิติธรรม คือ ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับอย่ำง
เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก ำหนด 
       ๑.๒ หลักควำมโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนทุกรูปแบบ 
รวมถึงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
       ๑.๓ หลักกำรมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และประชำชน หรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ หรือเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรม  
ของหน่วยงำน 
       ๑.๔ หลักควำมรับผิดชอบตรวจสอบได้ คือ ปลูกจิตส ำนึกในด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงำน รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ 
        ๑.๕ หลักควำมคุ้มค่ำ คือ ปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติให้บุคลำกรในสังกัด มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิต 
 
 
 
 



 
       ๑.๖ หลักคุณธรรม คือ ไม่แสวงหำประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อ่ืน และไม่ให้รับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจริยำ ตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวน  
ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
   ๒. ปลูกฝังจิตส ำนึกให้ผู้เรียนในสถำนศึกษำตระหนักถึงผลร้ำยและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  
  ๓. ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนแจ้งข้อมูล 
ข่ำวสำร เบำะแสกำรทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชัยภูมิ เขต ๒ 

  จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
    
    ประกำศ ณ วันที่  ๒  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

 
 

 

Announcement of Chaiyaphum Primary Educational Service Area office 2 
On “Managements with Honest Intention, Integrity and Transparency Promotion” 

.................................................. 

   Chaiyaphum Primary Educational Service Area office 2 pays attentions to the 
importance of the integrity and transparency in accordance with the Constitution of the 
Kingdom of Thailand B.E. 2560(2017), the Official Information Act, B.E. 2540(1997), the Royal 
Decree on Criteria and Procedures for Good Governance B.E. 2546(2003), the National Strategic 
Plan on corruption prevention and suppression, phase 3 B.E. 2560–2564 (2017-2021) “Zero 
Tolerance & Clean Thailand”, and the Government Policy Number 10 “To promote the 
administration of public affairs with good governance and prevention and suppression of 
corruption and misconduct in the government sector” that to instill values, morals, ethics and 
consciousness in maintain government dignity along with effective honesty in government 
management for preventing and suppressing corruption and misconduct of government 
officials. 
   As the administrator of the Chaiyaphum Primary Educational Service Area office 
2, I declare the intention of personnel administration to promote and support the morality, 
ethics and transparency.  All government officials and personnel perform their duties with 
morality and transparency adhering to good governance.  In order to achieve the purpose, the 
guidelines for government officials, personnel and educational institutions of the Chaiyaphum 
Primay Educational Service Area office 2 and were determined as follow. 
   1. Administrate and implement in accordance with good governance principles 
emphasizing to the needs of government official, personnel and the public consisting of  
6 components : 
       1.1 The rule of law is to perform the required steps under laws, regulations, 
principles, methods of operation strictly. 
       1.2 Transparency is to disclosure the information about the missions of the 
sector including the procurement information and to have an obvious complaint management 
system. 
       1.3 Participation is to provide opportunities for government officials, 
personnel and the public or Stakeholders in order to verify or give advises to the implementation 
of agency activities. 
       1.4 Accountability is to raise awareness of anti-corruption in the agency and 
to distinguish personal interests and public interests. 
 
 
 



 
 
       1.5 Cost – effectiveness is to instill values and attitudes to the government 
officials and personnel adhering to the principles of morality, ethics and applying the 
sufficiency economy philosophy to their implementation and living. 
         1.6 Morality is not to seek for personal interests or others and not to accept 
property or other benefits, exceptionally for receiving property or other benefits by virtue 
according to the criteria and amount determined by the Office of the National Anti-Corruption 
Commission (ONACC). 
   2. Instill consciousness to students to be aware of the disastrous effects of 
corruption and to anti-corruption. 
   3. Publicize to government officials, personnel and the public to inform the 
witness of misconducts or corruption, complaints, complaint through Damrongtham Center of 
Chaiyaphum Primary Educational Service Area office 2.  
 
   Announced for being taken into consideration accordingly. 
 
   Dated May 2, 2022 
 
 
 
 
 

 (Mr.Manas  Chiamphukhieo) 
Director of Chaiyaphum Primary Educational Service Area office 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

 
 

 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
เรื่อง นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
.................................................. 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำน 
ภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบำยของรัฐบำล โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล กำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
   ในฐำนะผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ จึงขอให้ค ำมั่นใน
กำรบริหำรงำนว่ำ จะบริหำรงำนและส่งเสริมให้ผู้บริหำร ข้ำรำกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส  
และปรำศจำกกำรทุจริต โดยมีแนวทำงกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน เพ่ือให้สำธำรณชน 
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำน จ ำนวน ๖ ด้ำน ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ด้ำนควำมโปร่งใส สำธำรณชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของ
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 
๒ ได้อย่ำงสะดวกในช่องทำงที่ก ำหนด มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่สำมำรถตรวจสอบได้  เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ  เขต ๒  
ตำมควำมเหมำะสม และมีระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนที่ดี มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตำมกฎระเบียบ และเปิดเผย 
ข้อมูลของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
        (๒) เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ได้ตำมควำมเหมำะสม บนพ้ืนฐำนของกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้ เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติรำชกำร 
       (๓) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน และประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนต่อสำธำรณะชนได้รับทรำบอย่ำงชัดเจน 
   ๒. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๑) ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
 
 



 
 
        (๒) มอบนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อหน้ำที่ 
    ๓. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ มีจิตส ำนึกด้ำน
คุณธรรมและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) เสริมสร้ำงจิตส ำนึกของผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ให้ตระหนักถึงควำมซื่อตรง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม 
       (๒) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกรณีกำรรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันกำร
กระท ำผิดกฎหมำยโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ และป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๔. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นของผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒  
ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และละอำยที่จะกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) ส่งเสริมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน เพ่ือติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
       (๒) เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ  
เขต ๒ สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   ๕. ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน กำรมีระบบกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
และคุณธรรมในกำรบริหำรงำน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีระบบ มีคุณธรรม กำรมีส่วน
ร่วมและตรวจสอบได ้
       (๒) ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ โดยยึ ดหลักควำมคุ้มค่ำ 
ตรวจสอบได ้
       (๓) ให้ควำมส ำคัญกับกำรมอบหมำยงำนที่มีควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
      (๔) เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ให้มี
ประสิทธิภำพ 
   ๖. ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน กำรมีช่องทำงในกำรสื่อสำรให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ปฏิบัติงำนที่มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใส มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) ผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ และระดับ
สถำนศึกษำ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสทั้ง ๖ ด้ำน ให้แก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ตระหนักถึงกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
       (๒) สื่อสำรนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสทั้ง ๖ ด้ำน ทำงระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมำยข่ำว และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ 
เขต ๒ ที่เว็บไซต์ http://www.chaiyaphum2.go.th/ 
 
   ประกำศ ณ วันที่  ๒  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


