
    
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

.................................................. 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน  
ด้วยความเป็นธรรมและความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
และนโยบายของรัฐบาลข้อที่  ๑๐  “ก ากับ  ส่ งเสริม  การบริหารราชการแผ่นดินที่ มี ธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กั บการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
  ในฐานะของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ขอประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานตามนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่ง ใส ปราศจากการ
ทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือปฏิบัติ
ควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นที่จะด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ตามองค์ประกอบ ๖ องค์ประกอบ คือ 
       ๑.๑ หลักนิติธรรม คือ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 
       ๑.๒ หลักความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงานทุกรูปแบบ 
รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
       ๑.๓ หลักการมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ หรือเสนอแนะแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
ของหน่วยงาน 
       ๑.๔ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ คือ ปลูกจิตส านึกในด้านการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ 
        ๑.๕ หลักความคุ้มค่า คือ ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต 
 
 



       ๑.๖ หลักคุณธรรม คือ ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อ่ืน และไม่ให้รับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจริยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวน  
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   ๒. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษาตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
  ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนแจ้งข้อมูล 
ข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๒ 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
    
    ประกาศ ณ วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
 

Announcement of Chaiyaphum Primary Educational Service Area office 2 
On “Managements with Honest Intention, Integrity and Transparency Promotion” 

.................................................. 

   Chaiyaphum Primary Educational Service Area office 2 pays attentions to the 
importance of the integrity and transparency in accordance with the Constitution of the 
Kingdom of Thailand B.E. 2560(2017), the Official Information Act, B.E. 2540(1997), the Royal 
Decree on Criteria and Procedures for Good Governance B.E. 2546(2003), the National 
Strategic Plan on corruption prevention and suppression, phase 3 B.E. 2560–2564 (2017-2021) 
“Zero Tolerance & Clean Thailand”, and the Government Policy Number 10 “To promote the 
administration of public affairs with good governance and prevention and suppression of 
corruption and misconduct in the government sector” that to instill values, morals, ethics 
and consciousness in maintain government dignity along with effective honesty in 
government management for preventing and suppressing corruption and misconduct of 
government officials. 
   As the administrator of the Chaiyaphum Primary Educational Service Area 
office 2, I declare the intention of personnel administration to promote and support the 
morality, ethics and transparency.  All government officials and personnel perform their 
duties with morality and transparency adhering to good governance.  In order to achieve the 
purpose, the guidelines for government officials, personnel and educational institutions of the 
Chaiyaphum Primay Educational Service Area office 2 and were determined as follow. 
   1. Administrate and implement in accordance with good governance principles 
emphasizing to the needs of government official, personnel and the public consisting of  
6 components : 
       1.1 The rule of law is to perform the required steps under laws, regulations, 
principles, methods of operation strictly. 
       1.2 Transparency is to disclosure the information about the missions of the 
sector including the procurement information and to have an obvious complaint management 
system. 
       1.3 Participation is to provide opportunities for government officials, 
personnel and the public or Stakeholders in order to verify or give advises to the implementation 
of agency activities. 
       1.4 Accountability is to raise awareness of anti-corruption in the agency and 
to distinguish personal interests and public interests. 
 



       1.5 Cost – effectiveness is to instill values and attitudes to the government 
officials and personnel adhering to the principles of morality, ethics and applying the 
sufficiency economy philosophy to their implementation and living. 
         1.6 Morality is not to seek for personal interests or others and not to accept 
property or other benefits, exceptionally for receiving property or other benefits by virtue 
according to the criteria and amount determined by the Office of the National Anti-Corruption 
Commission (ONACC). 
   2. Instill consciousness to students to be aware of the disastrous effects of 
corruption and to anti-corruption. 
   3. Publicize to government officials, personnel and the public to inform the 
witness of misconducts or corruption, complaints, complaint through Damrongtham Center of 
Chaiyaphum Primary Educational Service Area office 2.  
 
   Announced for being taken into consideration accordingly. 
 
   Dated May 2, 2022 
 
 
 
 
 

 (Mr.Manas  Chiamphukhieo) 
Director of Chaiyaphum Primary Educational Service Area office 2 

 
 
 


