
 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๑ 

เรื่อง เจตจ านงสุจริตการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
.......................................................... 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๑ ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน  
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕40 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ ๑๐ “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ และตอบสนอง     
ความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๑ จึงได้ประกาศเจตจ านงสุจริต ในการ
บริหารงานตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ 
โดยมุ่งเน้นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. บริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน    
ด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๒. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 
  ๓. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 
  ๔. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นรู้จักแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่ นในหน่วยงาน 
เพ่ือก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ๕. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษาตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ๖. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
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  ๗. ไม่ยอมให้มีการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อ่ืน และไม่ให้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
  ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๙. ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางรวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๑๐. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์         
ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๑ 
  ๑๑. ร่วมด าเนินการอ่ืนใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 
   ๑๒. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายขั้นสูง   
กับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

          ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
                                        

(นายอ านาจ  บุญทรง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
The Announcement of Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 

Titled : Intention on Integrity in Administration of Phetchabun Primary Educational 

Service Area Office 1 

…………………………………………………… 

Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 attaches great 

important to management with integrity and transparency. According to the intention of 

the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E.2560, Official Information Act B.E. 2540, 

Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance, B.E.2546, National Anti-

Corruption Strategy Phase 3 (B.E.2560 - 2564) and the 10th government policy "Promote 

the governance administration with good governance and the prevention of corruption and 

misconduct in the government sector."To cultivate ethical values, ethics and conscience in 

the maintenance of dignity as a civil servant. And honesty with efficient government 

management.To prevent the corruption and misconduct of government officials at all 

levels and meet the needs and facilitate the people. To build confidence in the 

bureaucracy. 

Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 has made a 
declaration of intention on integrity in administration according to the policy of integrity 
and transparency without corruption.To be standards, regulations and values for 
government officials and personnel to adhere and perform coupled with other rules and 
regulations as well. The focus is on bringing the agency to the mission with transparency. 
Management with integrity,honestly,virtue and free of corruption. To achieve that goal, 
PPESAO1 set the guidelines for personnel and staff in the office and in all schools to 
implement are  as follows, 

1. To manage and work with good governance. The aim is to meet the 
needs of the people with fast, accurate, equitable, transparent and fair service. 

2. To perform every stage in accordance with law, regulations and rules 
completely,strictly and help promote the personnel to perform under law, rules and 
regulations assigned. 

3. Instill values and attitudes to personnel in schools to have knowledge, 
understanding, ethics, morality, and sufficiency economy philosophy and living. 

4. To cultivate and create awareness, values on the counteraction against 
corruption to know how to operate between personal advantages and general benefits, to 
cultivate awareness on morality and anti-corruption in order to create the culture of anti-
corruption.   

5. To cultivate awareness for the learners in schools under PPESAO1 to be 
aware of damages caused by corruption and to resist corruption. 

6. To procure and promote transparency at every stage. And give a chance 
for the private sector, civil society and the public sector take part in checking and 
performing. Disclosuring of information in all activities. 
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7. Do not allow yourself or others to seek personal gain and not get property 
or other benefits, unless the receipt of property or other benefits in good faith in 
accordance with the rules and amounts prescribed by National Anti-Corruption 
Commission. 

8. Coordinate and cooperate in the implementation of the national strategy 
on prevention and suppression of corruption, phase 3 (B.E.2560 - 2564) 

9. Consulting, provide guidance including monitoring and evaluation of 
operations. 

10. Publicize to people to inform the information, corruption clues and 
complaints through   PPESAO 1. 
 

11. Take all other actions in the area of corruption prevention and 
suppression with all strength and capacity. 

12. In cases of corruption, investigations and punishments will be carried out 
in accordance with advanced legal procedures for corrupt person seriously.  

 
Announcement made on this MAR 18th  , 2019. 

                   
  
 
 

                   (Mr.Amnat Boonsong) 
             Director of Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 
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碧差汶府教育部一区办公室通知 
 

（碧差汶府教育部一区办公室关于加强碧差汶府各学校公开、 

公正、透明管理与建设的通知） 

自 1997 年，根据宪法，泰国政府就已出台各项相关法律法规政策以加强政 

府公开、公正、透明的良好作风建设。2017，更是将其上升为了国家战略国 策

，致力于加强政府工作人员正确价值观念的培育和良好思想道德品质的建 

设，严厉打击政府工作人员的贪污腐败行为，从而提高政府工作的效能，使政 
 

府更好地服务于民。 为了响应政府出台的关于加强政府公开、公正、透明的

作风建设，加强政 

府工作人员正确价值观念培育和良好思想道德品质的建设和建设高效、服务型 

政府的各项政策，碧差汶府教育部一区办公室号召碧差汶府所有学校领导人 

（校长）亦加强自身公开、公正、透明的工作作风建设，严格遵循相关法律法 

规来处理学校各项事务 

1.   公开、透明地进行学校管理，平等公、正地对待每位学生，高效处 

理学校各项事务。 

2.   校长及全体教职工的行为都必须严格遵守相关法律法规。 

3.   加强学校全体教职工正确价值观念和良好思想道德品质的培育以及 

科学文化知识的再教育，并将其运用于校园管理、建设与教学工作中。 

4.   提高全体教职工抵制、打击贪污腐败的意识，培育教职工国家利益 

高于个人利益的思想意识，从而形成严厉抵制贪污腐败的校园学术氛围。 

5.   提高学生不良信行为将会带来严重后果的意识。 

6.   向社会公开学校的财务收支状况，虚心接受民众的检查。
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7.   坚决拒绝受贿行贿，贪污腐败行为，严格遵守国家反贪污委员会的 

各项规定，严于律己。 
 

8.   与政府或社会其他部门协调合作，严厉打击贪污受贿等腐败行为， 

切实落实国家战略国策。 

9.   设立社会咨询评、价平台，聆听民众的建议与意见，了解民众对学 

校工作的满意情况。 
 

10.  开通民众投诉热线，接受民众监督。 
 

11．教育部门内各部门相互协调合作，共同打击贪污腐败等各种不正当 

行为。 

12.  一旦发现贪污腐败行为，将依据相关法律法规给予严厉处罚。 

 

 
        

 
        校长签字（盖章）：Mr. Amnart Boonsong 

 

（碧差汶小学校长） 
 

 
 
 

碧差汶府教育部一区办公室 
 

2019 年 3 月 18 日 
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