การมีสวนรวมของผูบริหาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แสดงให้เห็นถึง
การดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการ หรือกิจกรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อ เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้ปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามเจตนารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ว่า “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใจคุณธรรม “
กิจกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการได้มาก เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) โดยเฉพาะจังหวัดตาก ยังเป็นจังหวัดที่ต้องควบคุม
เนื่องจาก มีพื้นที่ ที่ติดชายแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๑. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนเขตสุจริต และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน ประเด็นที่บกพร่องและนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติที่มีแนวทางการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

๒. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่

๓. การประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกวันพุธของสัปดาห์ และการประชุมบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ประจำเดือน ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน
การประชุมบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แต่ละเดือนจะ
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานมาดำเนินการ

๔. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการจัดทำข้อมูลประหยัดพลังงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

๕. ร่วมงานพิธีสวมมนต์ฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕

๖. กองทุนสวัสดิการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างและนักเรียน
ในสังกัด สร้างขวัญกำลังใจ ดูแลช่วยเหลืองานศพ เป็นค่าพวงหรีด ทำบุญสวดพระอภิธรรม ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รวมถึงคู่สมรส บุพการี และบุตร
(ยกเว้นบุตรบุญธรรม) ดูแลนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

ภาคผนวก

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
.................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ใหความสําคัญ
กับการบริหารงานดวยคุณธรรมและความโปรงใส ยึดมั่นในการเปนสวนราชการที่มีความโปรงใส
และพร อ มตรวจสอบได เ พื่ อ เป น มาตรฐาน แนวทางการปฏิ บั ติ แ ละค า นิ ย มสํ า หรั บ ข า ราชการ
และบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงเนน
ที่จะนําหนวยงานใหดําเนินตามภารกิจความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
ปราศจากการทุจริต
ขาพเจา นายปลัทธ อุดมวงษ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ในนามผูบริหารทุกระดับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต ๒ ขอประกาศเจตนารมณวา เราจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล
ด ว ยสํา นึ ก และตระหนั ก ในความรั บ ผิด ชอบเพื่ อ ใหง านที่ ทํา ปราศจากโทษเสีย หาย และบั ง เกิ ด
ประโยชน สูงสุด อยางโปร งใส ตรวจสอบได พรอมรับ ผิดชอบ เพื่อสรางความเชื่อ มั่นแกสังคมวา
สํานั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาตาก เขต ๒ มี เจตจํานงต อ ต านการทุจ ริ ต คอรรัป ชั่ น
ทุกรูปแบบ โดยจะดําเนินการดังนี้
๑. ปฏิ บั ติ ง านทุ ก ขั้ น ตอนตามกฎหมาย ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ อย า งครบถ ว น
เครงครัดตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนด
๒. ปลูกฝงและสรางความตระหนัก รูคานิยมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
รูจักแยกแยะประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมใหได เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในดานคุณธรรมและ
การปองกัน การทุจริตคอรรั ปชั่นในหนวยงาน รวมถึงการถวงดุลภายในที่เขมแข็ ง มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะทําให บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ตระหนั กถึงผลราย
ภัยของการทุจริตคอรรัปชั่นตอสวนราชการและประเทศชาติ เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น
๓. ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่น และไมทนตอการทุจริตที่กอใหเกิด
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะสงผลใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ เกิดความละอายหรือเกิดความกลัวที่จะกระทําการทุจริตคอรรัปชั่น
๔. ปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ตระหนักถึงผลราย และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปลัทธ อุดมวงษ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
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Announcement of the TAK Primary Educational Service Area Office 2
Regarding the Fidelity in Managing Affairs in the TAK Primary Educational Service Area Office 2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TAK Primary Education Service Area Office 2 (TAK PESAO 2) with morality and transparency management, adhere to
being a transparent and auditable government agency to be standardized. Guidelines and values for government officials and
personnel of the organization to adhere to and act in conjunction with other rules and regulations to lead the agency to carry out its
transparency mission, administer it with integrity, morality and free from corruption.
I, Mr. Pilat Udomwong as the director of TAK Primary Education Service Area Office 2 (TAK PESAO 2), on behalf of
executives at all levels of TAK Primary Education Service Area 2, we would like to announce that we will manage with integrity in
accordance with good governance principles. With a sense of responsibility to ensure that the work done without penalty is
damaged and in the best interests of the most transparent, accountable and responsible, to build confidence in society that TAK
Primary Education Service Area Office 2 (TAK PESAO 2) has all kinds of anti-corruption intentions which will proceed as follows:
1.

Performs all steps in accordance with the laws, regulations and regulations strictly. It also encourages people to
work in accordance with the laws, rules and regulations.

2.

Instill values and raise awareness of corruption prevention. Know how to identify and differentiate personal interests
and public interests in order to build up moral consciousness and prevent corruption within the Office. Beside that
TAK PESAO 2 will train all staffs to practice anticorruption as culture.

3.

Not accept corruption behaviors and not tolerate dishonesty that will result in social sanctions so that TAK PESAO 2
personnel will be ashamed and afraid of getting involved in corruption.

4.

Instill consciousness to students under the care of TAK PESAO 2 by letting them be aware of the disastrous effects
of corruption and help prevent corruption.

I hereby confirm that Tak PESAO 2 is committed to being a transparent and verifiable government agency, to align with the Office’s
motto “Tak 2, transparent, anti-corruption and moral.”
Announced on

May 24, 2020

(Mr. Pilat Udomwong)
Deputy Director
TAK Primary Educational Service Area Office 2 (TAK PESAO 2)

บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ระหว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาตาก เขต 2
กับ
คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
..........................................
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก โดย
1. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
2. นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
3. นางเมตตา แสวงลาภ
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ฝ่ายหนึ่ งกับสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่
35/4 ถนนประสาทวิ ถี ตำบลแม่ ส อด อำเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตากโดยนายปิ ลั ท ธ์ อุ ด มวงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ผู้มีอำนาจลงนามอีก
ฝ่ายหนึ่ง
โดย คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ
เพื่อพัฒ นาบุค ลากรด้านการเสริม สร้างระเบียบวินัยการเป็นข้าราชกรที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ไม่เลือกปฏิบัติ
/ข้อ 3 การปฏิบัติ...

ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และ
ตรวจสอบได้
ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ
ข้อ 5 การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริตร่วมกันเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ลงนาม
เป็นต้นไป
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทำขึ้นเมือ่ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
โดยจัดทำเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อา่ นและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝา่ ยละหนึ่งฉบับ
.........................................
(นายปิลทั ธ์ อุดมวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
……………………………….
(นายสุทัศน์ ศรีดาเดช)
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
……………………………….
(นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์)
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
……………………………….
(นางเมตตา แสวงลาภ)
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ระหว่าง
คณะบุคลากรทางการศึกษา กับ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
..........................................
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
และคณะบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายหนึ่ง กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดย นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต ๒ ผู้มีอำนาจลงนามอีกฝ่ายหนึ่ง
โดยคณะบุคลากรทางการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินยั
การเป็นข้าราชการที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม
และตรวจสอบได้
ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการและผูร้ ับบริการ
ข้อ 5 การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

คณะบุคลากรทางการศึกษา กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้ ป ระกาศข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ จ ริ ต ร่ ว มกั น เพื่ อ ดำเนิ น การให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ลงนามเป็นต้นไป
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทำขึ้นเมือ่ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โดยจัดทำเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อา่ นและเข้าใจข้อความโดยตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝา่ ยละหนึ่งฉบับ
..........................................
(นายปิลทั ธ์ อุดมวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
…………………………..
…..……………………
(นางอุบลรัตน์ บุญลือ)
(นางอมราพร สุรยิ ะวรรณ)
ผู้อำนวยการกลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผล ปฏิบตั ิหน้าทีผ่ ู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดการศึกษา
................................
(นายพงศกรณ์ ทองคำ)
ผู้อำนวยการกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
...................................
(นางสาวราตรี อินสุยะ)
ปฎิบัติหน้าทีผ่ ู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

..................................
(นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
.......................................
(นางจันจิรา มงคล)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

............... .......................
.... ...............................
(นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์)
(นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน)
ผู้อำนวยการกลุม่ บริหารการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

......................................
(นางสาวศรีมาลา ยศงาม)
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
.................. ....................
(นายศุภกิจ ภู่จันทร์)
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กับ
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
..........................................
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 กับ โรงเรียนบ้านทุ่ งมะขามป้ อม โดยมติ เห็ นชอบร่วมกัน ในการส่ งเสริมสนั บ สนุน เผยแพร่และ
ประสานการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคนเพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
เป็นสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริตตามบันทึกข้อตกลง “สพฐ.
ใสสะอาด ปราศจากคอร์ รั ป ชั น ” ทุ ก รูป แบบ และมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และ ปราบปรามการทุ จ ริ ต
ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเจตนารมณ์
และรายละเอียด ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. เพื่อให้โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนี
วัดคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล แก่บุคลากร ในการจัดการศึกษาตลอดจนงานโรงเรียนสุจริตให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง
มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ และความตั้งใจในการดำเนินการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้
ทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน
ลงนาม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565
..........................................
(นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

( นายทองหล่อ ห่อทอง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุง่ มะขามป้อม

บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กับ
โรงเรียนบ้านแม่กาษา
..........................................
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 กับ โรงเรียนบ้านแม่กาษา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และประสาน
การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคนเพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเป็น
สำนั ก งานสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ จ ริ ต และโรงเรี ย นสุ จ ริต ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง “สพฐ. ใสสะอาด
ปราศจากคอร์รัปชัน” ทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียด
ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. เพื่อให้โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนี
วัดคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล แก่บุคลากร ในการจัดการศึกษาตลอดจนงานโรงเรียนสุจริตให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง
มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ และความตั้งใจในการดำเนินการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้
ทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน
ลงนาม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565
..........................................
(นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

( นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กาษา

บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กับ
โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
..........................................
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 กับโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสาน
การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคนเพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเป็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริตตามบันทึกข้อตกลง “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชัน”ทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ ปราบปรามการทุ จริต ตลอดจนร่วมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. เพื่อให้โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนี
วัดคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล แก่บุคลากร ในการจัดการศึกษาตลอดจนงานโรงเรียนสุจริตให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง
มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ และความตั้งใจในการดำเนินการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้
ทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน
ลงนาม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565
..........................................
(นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

….……….....……………..
( นายสมพงษ์ ฟัน่ สาย )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่

บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กับ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
..........................................
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 กับ โรงเรียนชุม ชนบ้ านท่ าสองยาง โดยมติ เห็ น ชอบร่วมกั น ในการส่งเสริม สนั บ สนุ น เผยแพร่และ
ประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคนเพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริตตามบันทึกข้อตกลง “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชัน”
ทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. เพื่อให้โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนี
วัดคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล แก่บุคลากร ในการจัดการศึกษาตลอดจนงานโรงเรียนสุจริตให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง
มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ และความตั้งใจในการดำเนินการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้
ทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน
ลงนาม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565
..........................................
(นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

( นายชนมงคล นอนา )
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

