
แนวทางการด าเนินงานตามประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

******************************** 
              1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
                  บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
                  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                  1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 
                  1.2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติประสานงานต่างๆ 
ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี 
                  1.3 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับนั้นโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 
                  1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
              2. ด้านการใช้งบประมาณ 
                  บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปฏิบัติงานโดยให้ความส าคัญ
กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ซึ่ง
การใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส ไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ืออ านวย
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
                  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                  2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
                  2.2 งานพัสดุต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนด 
                  2.3 กลุ่มบิหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 
                  2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก -จ่ายงบประมาณ เช่น ค่า
ท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
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              3. ด้านการใช้อ านาจ 
                  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติ คัดเลือกบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ ก ากับ ดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 
                  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                  3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ ความ
เหมาะสมกับสถานภาพ ต าแหน่ง ระดับ ค านึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคขอบุคคลตามหลัก
มนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ 
                  3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
                  3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและใช้ดุลพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้น าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
                  3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจหน้าที่ราชการเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
              4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
                  บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต้องใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ อ่ืนในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่
เหมาะสม 
                  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                  4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทางราชการ 
เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ
ต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
                  4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 หรือให้บุคคลภายนอกยืมต้องด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 
                  4.3 งานพัสดุต้องเสริม สนับสนุน การวางแนวทาหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้
เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ 
              5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
                  บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถรับรู้การแก้ไขปัญหา
การทุจริตของผู้บังคับบัญชา ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ย วข้อง การ
ป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นธรรม เพื่อท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความ
เชื่อมั่นให้บุคลากรในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตด้วย 
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                  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                  5.1 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   
เขต 2 ในทุกรูปแบบ 
                  5.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับขั้นการบังคับบัญชาต้องก ากับ ติดตามสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกรับรับสินบน พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือ
ละเว้นการด าเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
                  5.3 หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีด้วยความเคร่งครัด และ
รายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทราบโดยตรง 
              6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
                  บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการแก่ผู้รับบริการ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อน
ถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม และไม่เรียกร้องรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที ่
                  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                  6.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับ
บุคคลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกคน 
                   6.2 บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการให้บริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
                   6.3 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยการด าเนินงานให้เกิดความ
แม่นย า ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน 
              7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดท าข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 
                  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                  7.1 ทุกลุ่มต้องด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชนควร
รับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
                  7.2 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน 
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              8. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 
                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการท างานดียิ่งขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้าง
ทัศนคติและความเชื่อม่ันแก่ผู้รับบริการด้วย 
                  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                  8.1 ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการ
ให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ก าหนด 
                  8.2 กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินภารกิจที่ให้
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน หรือ
ด้านการประเมินผลการด าเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
                  8.3 ทุกกลุ่มงานด าเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
                  8.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือการ
ด าเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
              9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานต่อสาธารณชน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหาร
เงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน 
                  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                  9.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง
ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนด 
                  9.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชนควร
ทราบหรือเก่ียวกับการด าเนินภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 
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                  9.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Line เป็นต้น ในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่างๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 
                  9.4 ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต่อสาธารณชน เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดง
ถึงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
                  9.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กลุ่มกฎหมายและคดี ต้อด าเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสตั้งแต่การสรรหา 
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การด าเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญ
ก าลังใจ เพื่อธ ารงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พร้อม
ทัง้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
            10. ด้านการป้องกันการทุจริต 
                  บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทาง
ของเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงาน
ต้องปราศจากการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นหน่วยงานที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โปร่งใส 
และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยในด้านการศึกษา 
                  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                  10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ทุกคน ต้องด าเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
                  10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือมี
ลักษณะความสัมพันธ์ที่เก้ือหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาท าสัญญาโครงการ หรือรับจ้าง
ใดๆ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
                  10.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ต้อง
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการ
ป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานน าไปด าเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 
                  10.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
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