
ที ่ศธ ๐๔๑๗๓/3616                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                                                                                       
                                                                           หนองบัวล ำภู เขต ๒   อ ำเภอนำกลำง 
         จังหวัดหนองบัวล ำภู   ๓๙๑๗๐ 

      30  ธันวำคม   ๒๕63 

เรื่อง  ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        มัธยมศึกษำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                     หนองบัวล ำภู เขต 2     จ ำนวน 1 ชุด 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริต  
ในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 เพ่ือให้ผู้บริหำรของหน่วยงำน
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัดได้แสดงถึงเจตจ ำนงสุจริตและมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำนและ
ปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำมพันธกิจของหน่วยงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล ส่งผลให้องค์กรมีบรรยำกำศและวัฒนธรรม      
ในกำรท ำงำนที่ดี ตลอดจนช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นของประชำชนและผู้รับบริกำรที่มีต่อองค์กร   

ในกำรนี้ จึงขอส่งประกำศดังกล่ำวมำเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 
กลุ่มงำนส่งเสริม พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
โทร.  ๐ ๔๒๓๕ ๙๕๖๔-๖ ต่อ ๑๔ 
โทรสำร  ๐ ๔๒๓๕ ๙๕๖๓ 



 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

................................................... 
  ตามทีร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นอย่างมาก และได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ด้านที่ ๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ และ
รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ดังนั้น ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2  มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดเป็นส่วนราชการปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
โดยจะด าเนินการดังนี้ 
  ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 
  ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
หน่วยงาน รวมถึงมีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วน
ราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  ๓.ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  ๔.ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ๕.แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
         ๕.๑ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
             ๕.๒ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด 

                            /๕.๓ ร่วมจัดให้ความรู้...... 
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     ๕.๓ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียนในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์
ให้เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

     ๕.๔ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพ่ือต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรใน
สังกัด  

   ๕.๕ ร่วมกันจัดท าดัชนีชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

   ๕.๖ ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานใน
ฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      ๕.๗ ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานความ
ร่วมมือดังกล่าว 
     ๕.๘ ร่วมกันด าเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ 

  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
  
 
 

      (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
                                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

Announcement of the Nongbua Lamphu Primary Education Service Area Office 2 
The will on a good conduct in the administration of the Nongbua Lamphu Primary Education 

Service Area Office 2 
************************************************************************************************* 

  The Constitution of the Royal Kingdom of Thailand 2560 B. E (2017) prioritizes prevention and 
suppression of corruption and wrongful conduct. To comply with the Constitution, the Nongbua 
Lamphu Primary Education Service Area Office 2 has also prioritized the prevention and suppression of 
corruption and wrongful conduct. According to the national strategy plan on corruption prevention and 
suppression, phase one (2560 -2564, 2017-2021 ), the Prime Minister’s Office’s  national reform 
announcement ( on corruption prevention and suppression) made on  6th April, 2561 (2018) and other 
relevant laws, it is deemed highly important and obligatory that the administration must be transparent, 
ethical  and virtuous.  
    As the administrator of the Nongbua Lamphu Primary Education Service Area Office 2, I declare 
my will in the following statements.  I shall administer the affairs in good faith and rightful conduct and 
in a transparent, accountable and responsible way.  The Nongbua Lamphu Primary Education Service 
Area Office 2 is strongly determined to oppose all types of corruption and will strictly adhere to the 
rules and regulations to make the area and the schools affiliated to it free from corruption.  
 To keep the area and all the schools under it free from corruption, the following will be 
undertaken.  
 1.  Duties and tasks are to be carried out according to the laws, rules and regulations in a full 
and strict manner. The personnel concerned are encouraged to follow the laws, rules and regulations 
as stipulated herein.  
 2.  Conscience is to be inculcated and awareness is created concerning the effort and will to 
oppose and prevent corruption.  The personnel concerned are made to realize how to distinguish 
personal and public interests. Consciousness and virtues are to be developed in the personnel 
concerned. They are encouraged to develop consciousness in virtues and make the best effort to 
prevent corruption. The personnel of the Nongbua Lamphu Primary Education Service Area Office 2 are 
to be aware of the adverse effects of corruption on their organization in particular and the country as 
a whole. 
 3.  Corruption-oriented behavior and corruption are totally unacceptable and not socially 
tolerated.  With the sense of unacceptability and intolerance of corruption widely practiced, it is 
optimistically expected that the personnel of the area office and the schools under it will develop    a 
sense of shame and dread. As a result, they will not be engaged in corruption.  
 4.   Students of the schools under the jurisdiction of the Nongbua Lamphu Primary Education 
Service Area Office 2 are to develop a sense of shame and awareness of the adverse effects of 
corruption.   
 



 

 

 5.  Guidelines and Cooperative Activities  
    5.1 Coordinate and cooperate in implementing the national strategy on corruption 
prevention and suppression in phase 3 (2017 - 2021).   
    5.2 All agencies and personnel concerned coordinate as the network in order to prevent 
and suppress the corruption in the basic school committee office, the education service area office and 
its schools.  
  5.3 Provide knowledge on the national strategy on corruption prevention and 
suppression, phase 3, especially the guidelines to enhance virtues, and ethics for the personnel of the 
agencies concerned, school administrators, teachers and students. In addition, students’ parents and 
the public are to participate in the anti-corruption activities and corruption prevention and suppression 
network.  
  5.4  Participate in providing knowledge and in preventing corruption of the personnel in 
the agencies.  
  5.5 Cooperate in making an index to measure virtues and transparency for the agencies 
under the jurisdiction of the Nongbua Lamphu Primary Education Service Area Office 2 and implement 
the planned guidelines.  
  5.6 Cooperate as the corruption prevention network. to create communication channels 
to disseminate knowledge  and publicize information.  
  5.7 Provide counseling, recommendations, supervision as well as evaluation on the 
implementation of the plan.  
  5.8 Cooperate and implement any means available to prevent and suppress corruption 
of all types to the full extent of individuals’ potential.  
  Be informed accordingly.  

                          Given on December 30th 2020    
 
                                   
 

      ( Mr. phadungiat   Rakworachote) 
                 Director of the Nongbua Lamphu Primary Education Service Area Office 2 







   
 

 

 

 

 

 

 我们致力于打击腐败，一切形式的腐败，并将坚持初等教

育農莫喃普服务区 2。政府的教育机构没有腐败。可持续腐败它

将执行以下操作。 

 1. 严格按照法律，法规和规章执行。它还鼓励人员遵守

法律，规则和条例。 

 2. 培养和提高认识。腐败腐败的价值观了解你自己的利

益. 灌输道德意识，防止机构腐败腐败。包括强有力的内部审计。

有效，这将初等教育農莫喃普服务区2的工作人员和所属学校认

识到不良影响。腐败威胁政府和国家创造反腐败腐败文化。 

 3. 不要接受腐败腐败行为。不要容忍导致社会惩罚的腐

败。这将导致人员和学校附属。尴尬或害怕行事腐败 

 4. 向意识到不良影响的机构的初等教育農莫喃普服务区2

学习者灌输意识。反腐败腐败。 

 5. 操作指南和协作活动. 

  5.1 协调和合作执行国家战略。关于预防和制止腐

败，阶段 3(2018-2021年) 
  5.2 在基础教育委员会办公室, 初等教育農莫喃普

服务区 33，学校里。所有机构和人员在协调合作下加入网络，

预防和打击腐败。 

  5.3 组织有关国家反腐败战略的知识。特别是组织

内人员的道德和道德准则。学校行政人员和教师学生在从属, 提

高认识和参与传播青年运动。政府和公众参与组织反腐败活动，

并作为一个网络参与预防和打击腐败。 

  5.4 组织有关监督检查的知识，打击人员腐败。 

  5.5 这些指标共同衡量道德和透明度。并遵循指导

原则。根据“国家预防和制止腐败战略” , 阶段 3(2018-2021年) 
  5.6 共同发展沟通，出版和公关渠道，支持作为合

作网络的运作的防欺诈 

 

 



   
 

  5.7 合作律师建议包括对协作操作的后续和评估。 

  5.8 共同进行反腐败领域的其他行动。所有款式都

满容量。 

 

 这是全部宣布。 

  2020 年 12月 30日 

 

 

            乍能 叻搜帕 

             初等教育農莫喃普服务区 2导演 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


