
 
 
 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
…………………….…………………..…………… 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาลข้อที่ 10 “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมีชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 
  ในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงขอประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพ่ือเป็นมาตรฐานแนว
ปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนด
แนวทางให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ถือปฏิบัติและด าเนินการดังนี้ 
  1. บริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
  2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีก าหนด 
  3. ปลูกฝังนิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 
  4. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะผลประโยชน์   
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน       
เพ่ือก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
  5. ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษาตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

/6. ด้านความโปร่งใส.... 
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  6. ด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิด
โอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนิน
กิจกรรมทุกรูปแบบและมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
  7. ไม่ยอมให้มีการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น และไม่ให้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเว้น
แต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
  8. ประสานและให้ความร่วมมือในการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  9. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   31  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
  
 

(นายประถม  เชื้อหมอ ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Announcement of Phayao Primary Educational Service Area Office 1 
Subject: Transparency Policy of Phayao Primary Educational Service Area Office 1 

 
Phayao Primary Educational Service Area Office 1 emphasizes on the management 

with integrity and transparency according to the intention of the Constitution or 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 10th government policy on "Promotion on the governance 
administration with good governance and the prevention of corruption and misconduct in 
the government sector" To comply with the principles of integrity and values of professional 
ethics in parallel with remaining efficiency of working, It is a must to all units in the 
organization to uphold the reliability to public accordingly. 

As the leader of the Phayao Primary Educational Service Area Office 1, I would like to 
declare my intention to administrate this organization in honestly with transparency and 
accountability in order to be the standards, regulations and valued for government officials, 
personnel, and all schools in the Phayao Primary Educational Service Area Office 1. To comply 
with the intension of transparency, all units must act as follow: 

1. Work with good governance: We intend to work by focusing on the needs of     
public. We can carry out our tasks with fast, accurate, equitable, transparent and fair service. 

2. Work under the law strictly, We intend to perform every stage in accordance with 
lar, regulations and rules completely, and strictly. 

3. Indoctrinate values and attitudes: We require teachers to indoctrinate values and 
attitudes to student and personnel in schools to have knowledge, understanding, ethics, 
morality, and sufficiency economy philosophy, and adapt in their living lives. 

4. Organizational Culture and Integrity: All forms of fraud, conflict of interest and 
corruption will not be tolerated. We have a great intention in building up good governance 
in all units. 

5. Raise awareness: We require teachers to cultivate their students' awareness on 
corruption, and resist any forms of corruption. 

6. Transparency; we are required to reveal information regarding the implementation 
of official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or 
stakeholders to participate, in Phayao Primary Educational Service Area Office 1's inspection,  
disclose information in all forms of activities, and establish a precise administration and 
management system in dealing with complaints. 
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7. Anti-Corruption: We intent to carry out our tasks honestly and refrain from using 
our positions personal benefits such as bribery or special perks. 

8. Coordinating and cooperating: We are willing to coordinate and cooperate with 
the office of the National Anti-Corruption Commission (ONACC) in the implementation of. 
National strategy on prevention and suppression of corruption, Phase 3 (B.E. 2560-2564) 

9. Complaining: People and stakeholders are able to make complaints, giving us 
clues of corruption, and information via Phayao Primary Educational Service Area Office 1. 

Hereby declared to be acknowledged and practiced by all involved 

Given on march 3, B.E. 2563 (2020) 
 

 

 
(Mr.Pratom  Chuemor) 

Director of Phayao Primary Educational Service Area Office 1 



 

 

 

帕夭府一区小学教育服务区办公室公告 

主题：帕夭府一区小学教育服务区办公室行政管理意向 

************************** 

 帕夭府一区小学服务区办公室非常重视德育和教学透明度，根据

《2017 年泰国王国宪法》的精神，2007 年官方新闻发布皇家法令关于管理 

管家事务的规则和方法，2003 年《国家预防和制止腐败战略第三阶段》

（B.E 2560-2564）中政府的第 10 号政策，提出“促进行政管理”，有效   

管理和保护公务员，遏制公共部门的腐败和不当行为，要求在保持公务员的

尊严和诚信的基础上，结合有效的公共管理措施。预防和制止腐败行为的  

产生，培养公务员的价值观、道德观。督促各级政府对人民需求的回应，  

树立人民对官僚体制的信心。 

 作为帕夭府一区小学服务区办公室负责人，本人以诚实、透明和负责

的态度发此声明，以此成为政府官员和帕夭府小学服务区中所有的标学校的

教学标准、法规和执行价值观。为了保证执行透明度，所有学校应做到    

以下： 

 1、与政府合作：致力于关注公众的需求，快速、精确、公平、公正、

透明 的完成工作。 

 2、严格依法办事：严格按照法律、法规开展每个阶段的工作。 

 3、树立价值观和态度：要求老师向学生和学校其他人员灌输正确价值

观和学习态度，使学生成为具有知识，理解、道德以及自给自足的经济    

哲学，以适应他们未来的生活。 

 4、组织文化和廉洁：绝不容忍任何形式的欺诈、利益冲突和腐败， 

致力于建立良好的治理体系。 
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 5、提高认知：要求老师培养学生认识腐败的意识，抵制任何形式的 

腐败。 

 6、透明度：我们将相关工作内容和进度以及相关采购信息进行示， 

建立精确的管理机构，公示任何形式的活动信息，给公众提供检查帕夭府一

区小学教育服务办公室的机会并提供意见和建议。 

 7、反腐倡廉：不利用职务上的便利，行贿谋取个人利益。 

 8、协调与合作：我们愿意与国家反腐委员会办公室合作。坚决贯彻 

国家预防和制止腐败战略。 

 9、投诉：帕夭府一区小学教育服务办公室投诉、提供腐败线索和 

信息。 

 特此声明 2020 年 3 月 31 日 

 

 

(Mr.Prathom  Chuemor) 

帕夭府一区小学教育服务办公室主任 


