
 
 
 
                   

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ 2560  พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580)  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กำหนดให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ  เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของประเทศ  
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ขอประกาศเจตจำนง จะบริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  มีความพร้อมรับผิดชอบ  ประพฤติปฏิบัติและดำรงตน
ไว้ซึ ่งเกียรติและศักดิ ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐ  กล้ายืนหยัดในสิ ่งที ่ถูกต้อง  ยึดมั ่นในค่านิยมองค์           
และความโปร่งใสในการบริหารราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อราชการ จึงขอให้คำม่ันที่จะนำพาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน   ให้ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และร่วมมือกับทุกภาคส่วน    
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวย
ความสะดวกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน  จึงขอความร่วมมือบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน  ถือปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ดังนี้ 

1. บริหารและปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  โดยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูล
การดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. มุ่งมั่นในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการประทับใจในคุณภาพ
และบริการ โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนและ
พร้อมจะรับผิดชอบ หากการบริหารหรือการปฏิบัติงานนั้น ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อราชการ 

3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์ร ัปชั่ น           
การต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยต้องไม่กระทำการใดๆ  ที่เป็น     
การทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง     
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

๔. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กร ด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
มีความละอาย เกรงกลัวที่จะทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมมีความพอเพียง 
เข้าใจได้ว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม พร้อมร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบและฝ้าระวัง
การทุจริต และหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือรับผลประโยชน์  ให้แจ้งข้อมูลต่อผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 



5. บริหารและปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องความเสมอ
ภาคตามกฎหมาย และเผยแพร่ให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปทราบอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้น       
การบริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลดำเนินงานอย่างมี
คุณธรรม โปร่งใส และคุ้มค่า โดยเฉพาะระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระบบการบริหารและ  
การใช้งบประมาณหรือทรัพย์สินของราชการอย่างคุ้มค่า และระบบการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

6. ให้มีการถ่ายทอดนโยบาย  ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตของรัฐบาล และหน่วยงานกำกับดูแล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู ้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 (นางสาวประไพพร  อุทธิยา) 
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phrae  Province  Education Officer have been announced. 
Integrity Moral principle and Transparency 

 
        In according with the spirit of The Constitution of the Kingdom of Thailand  BE 2560  
The Information Act BE2540 .The Royal Decree on  principles and Good methods of operation. 
The 20 year Nation Strategy (BE 2561- BE 2580) and The Nation Anti - corruption Strategy Phase 
3 (BE 2560- BE 2564) . It's a very important policy and Urgent agenda of Thailand 
        Phrae Province education office here by declares the Intention of performing work with 
The Good Governance policy. Have been honest, transparent and Corporate values  
about prestige power of us for benefit from standing for what is  right and  work performance. 
We have been participated in facilitation and anti-corruption of them by adhering  
the implement framework as follow 

 1. perform duties in compliance with integrity moral principle and Transparency and 
the performance was monitoring by stakeholders. Especially, expeditiously, 
conveniently and transparency of government procurement 

2.  perform duties in compliance with open to the Ideas of others that is impressive  
3.   perform duties in compliance with applicable laws  Rule and  anti - corruption 

strategy.  Don’t  perform duties with direct corruption or  indirect corruption by self position 
or Another partisan  

4. Be carefully   Anti - corruption behaver. If Who have met  corruption behaver of 
officer. You would like notify the information to the director of Phrae Province Education Office 
for comment about complainant. 

5. perform duties in compliance of standard of operation or the operation manual  and 
applicable laws and Rule about Human Resource Management system ,Budget Management 
system and Fairly assignment system 

6. perform duties in compliance by communication and policy dissemination,  
about Government’s  rule of perform duties in department or organization  culture for 
suppress corruption and protect to be sustainable to learning and knowledge  
 
                      Announced on 27th February, 2020 
 

 
( Miss Prapaiporn   Utthiya) 

Deputy Director, Chiangrai Provincial  Education Office 
Acting in a position of  Phrae  Provincial  Education Office 

 

 


