ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
*********************************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ มีความตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตาม นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒, แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔), ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒, คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission หรือ ป.ป.ช.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานครสวรรค์ เขต ๒ จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดย
มุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๑๕๖๔) ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)” ซึ่งครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้านความรับพร้อมรับผิด
ด้านความปลอดจากการทุจ ริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงานและด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่ า ความประพฤติ ของข้าราชการและบุคลากร
ทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่า
ข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานงสุจริตในฐานะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต ๒ ที่พร้อมจะส่ งเสริ ม สนั บ สนุน ให้ข้าราชการและบุคลากรในสั งกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
มีความโปร่งใส ในการดาเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
และมอบความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ข้าพเจ้ าขอแสดงเจตจ านงต่อเพื่อ นข้าราชการทุกคนว่ า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติ ห น้าที่ด้ านการบริห าร
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรงและด้วยความมีสติยังคิดรู้ว่าสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทา สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทาปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัด ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนและส่วนรวม
ในนามผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครสวรรค์ เขต ๒
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
มีเจตจานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒ เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดาเนินการ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่กาหนด
๒. ปลูกฝั งและสร้ างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสานักในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ตระหนักถึงผลร้าย และภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและ
ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
๓. ไม่ ย อมรั บ พฤติ ก รรมการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น และไม่ ท นต่ อการทุ จ ริ ต ที่ก่ อ ให้ เ กิ ดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction)
๔. ปลูกฝังจิ ตส านึกให้ ผู้เรี ยนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

๕. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
๕.๑ ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๕.๒ ประสานความร่ ว มมื อเป็ น เครื อ ข่ า ยป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
๕.๓ ให้ความรู้ แนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรในสังกัด เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๕.๔ ร่ ว มกั น จั ด ท าช่ อ งทางการสื่ อ สาร เผยแพร่ และประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๕ ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว
๕.๖ ร่วมดาเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างเต็มกาลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายทองสุข อยู่ศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

Declaration of Intent
On “Integrity Morality and Transparency”
Nakhon Sawan Primary Educational Service Office Area 2
--------------------------------------------------------------------------------------Nakhon Sawan Primary Educational Service Office Area 2 realizes the management
with Integrity Morality and Transparency according to General Prayut Chan-O-Cha, Prime
Minister’s policy on twelfth September 2557 B.E. in supporting the Good Governance policy,
anti-corruption. According to Civil servant’s code of ethics (2552,B.E.), National strategy third
phase (2560-2564,B.E.) for prevention suppression and corruption, declaration of intent of Office
of the Basic Education Commission government officers’ code of ethics ( thirty-first August
2552,B.E.), handbook of Office of the National Anti-Corruption Commission’s integrity, Morality
and Transparency (fiscal year 2561, B.E.)
Nakhon Sawan Primary Educational Service Office Area 2 supports hereby declare the
intention of management in Organization to the public will work with benefit of the people by
honesty, virtue, transparency and justice according to the rule, ministerial rule and regulation,
immerse leading the organization’s working by transparency following prevention suppression
and corruption National Vision third phase (2560 – 2564,B.E.) which indicates that Zero
Telerance and Clean Thailand covered Transparency, Account ability, Anti corruption, Virtue
and Culture, Morality and communication. Government officers and staffs’ behaviors must be
good and they service people with the benefits of the people appropriately.
I intent on the Integrity, Morality and Transparency as the excusive administrator of
Nakhon Sawan Primary Educational Service Office Area 2 to support and permit the government
officers and staffs work with the benefits of people and government coequality, effectively and
justly.
I intent to all government officers, I will work for prevention suppression and
corruption with awareness of responsibilities, paying attention to work by honest, virtue,
transparency, justice, effectiveness corruption adhere with the benefits of the people.

In the name of all administrators in Nakhon Sawan Primary Educational Service Office
Area 2 intents on management with Integrity, Morality, Transparency and anti-corruption, adhere
making Nakhon Sawan Primary Educational Service Office Area 2 as a anti-corruption
organization permanently with held as its operational guidelines.
1. Working following the law, rule and regulation completely, supporting the staffs to
work following the law, rule and regulation prescribed.
2. Establishing and realizing the anti-corruption value, analyzing personal benefits
with public benefit for guiding Integrity, Morality and Transparency for staffs’ including the
balancing authority effectively. These are the ways to establish staffs can deal with bad effect
of corruption and create the new anti corruption culture in the organization.
3. Refusing the corruption.
4. Establishing students of Nakhon Sawan Primary Educational Service Office Area 2
intent bad results of corruption and anti- corruption.
5. The Operation Guidelines and Participations
5.1 Coordinating the participating with other organizations in propelling the
National strategy third phase (2560-2564,B.E.) for prevention suppression and corruption.
5.2 Coordinating with anti-corruption network with the Basic Education
Commission, Educational Offices Service Area and schools.
5.3 Educating the Integrity, Morality and Transparency the school directors,
government officers, teachers and staffs to participate in preventing and checking for
anti-corruption.
5.4 Collaboration creating the channels for publicizing anti-corruption.
5.5 Advising, following and assessment the anti-corruption with other
organizations strongly.
5.6 Collaboration prevention suppression and anti-corruption with other
organizations strongly.
Please kindly be informed accordingly
As of 27 March 2018

(Mr.Thongsook Yoosri)
Excusive administrator of
Nakhon Sawan Primary Educational Service Office Area 2

那空沙旺第二小学教育区办公室通告
关于那空沙旺第二小学教育区办公室诚实管理的志向的通告
由于 巴育·占奥差 总理的政策，从 2014 年 9 月 12 日起，那
空沙旺第二小学教育区办公室，对公共管理的善治和反贪污感到
重视道德和透明公务员管理。 2009 年公务员道德法,第三个阶
段于 2015 年至 2022 年, 反贪污国家政策,2014 年 8 月 31 日，
关于基础教育委员会办公室的公务员通告, 以国家的反贪污委员
会办公室 2018 年财政年度的道德和透明管理评估指南为重。
因此那空沙旺第二小学教育区办公室，以实现国家管理政
策预防和反贪污为目的，针对公务员和工作人员制定了政策透明
为标准，并坚持和遵守规则和条例以透明度地执行任务,诚实管
理有道德而无贪污。完成了第三段反贪污国家战略[2015 至 2022
年]意向和愿景定义为“透明的泰国,全国反贪污”包括透明度、
行动反贪污、组织中的道德文化、机构内的道德工作和沟通。相
信每个公务员和人员的行为会满足社会的需求,人民的信任。希
望每个公务员和工作荣誉为了相比改善自己的行为。
本人作为一名那空沙旺第二小学教育区办公室的领导，诚
意地支持机构内部的各个公务员和人员透明道德地工作,有效运
作，维护国家安全和利益,为利益相关者提供公平。
本人真诚向所有的公务员表示诚意，我将重视的执行反贪
污的管理履行职责,并注重责任,全智能力的履行职责，诚实思想
和意识，能有分寸坏事或好事,该或不该做的事,为全做的事完成
顺利,善治指导原则，所反贪污，为人民和国家的利益。
本人代表那空沙旺第二小学教育区办公室各级全体管理人
员意向宣言，根据善治指导原则诚实管理和透明并能检查,对社
会树立信心，诚实管理的志向和发展那空沙旺第二小学教育区办
公室,透明的政府办公室。将进行如下：
1. 自愿遵守国家律法的规则地行动,并支持和鼓励人员遵
守法律规则。

2.德和反贪污，权力义务平衡,有效能。为那空沙旺第二
小学教育区办公室的公务员和人员灌输反腐败的灾难和
后果，发展办公室内的反贪污文化。
3.不可接受所有的反贪污的行为 导致社会制裁。
4.灌输属于基础教育委员会办公室那空沙旺第二小学教育
区办公室的学校,实现了反反贪污的灾难和后果。
5.准则行动与合作活动：
5.1 与各各机构部门合作,进步发展第三段反贪污国家
政策[2015 年至 2022 年]。
5.2 与基础教育委员会办公室和教育服务区办公室，
教育辅助针对反贪污合作。
5.3 晋升的道德。行政官员和政府官员的道德观。
教师和人员参与监督检查，打击各种形式的贪污。
5.4 组织沟通渠道，发布和推广，为各种机构合作支
持操作
5.5 提供各种指导与资讯服务，包括对这种合作监测
和评估。
5.6 与各单位全面开展各种形式贪污领域的其他行动。
特此通告
2018 年 3 月 27 日

( 特素·玉实)
那空沙旺第二小学教育区办公室主任

