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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันปราบปรามการทุจริต และความประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วย จริยธรรมข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
๒๕๕๒ ประมวลจรรยาข้าราชการพลเรือนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส ตรวจสอบได้
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ขอประกาศ
เจตนารมณ์ จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และยึดมั่นท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส โดยด าเนินการดังนี้  
   ๑) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน  
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด  
   ๒) ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ  
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ ท าให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และประเทศชาติ เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน  

 

 

 



 

๓) ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทาง  
สังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น  
  ๔) มุ่งม่ันปฏิบัติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  
และสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
 ๕) มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร
และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง ราชการ และพร้อมแสดงความ
รับผิดหากการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดนรวม  
  ๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
  ๗) กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายขั้นสูงกับ
ผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

(นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
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The Announcement 
Of Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1 

On Intention to Administrate with Good Governance and Transparency 
 

    Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1 attaches great important 

to management with integrity and transparency. According to the policy of General Prayut 

Chan -o- Cha, the Prime Minister of Thailand to promote the good governance administration 

and anti-corruption on September 12 th, B.E. 2557 (2014), the Regulations of OBEC Officials' 

Ethics B.E. 2552 (2009) handbook and accordance with the Civil Service Code of Ethics in B.E. 

2552 (2009), the announcement of office of the Basic Education Commission (OBEC) on June 

22, B.E. 2554 (2015) about the Transparency and accountably. And the handbook of Integrity 

and transparency Assessment : ITA of the National Anti - Corruption Commission and Office 

of Public Sector Anti - Corruption Commission. 

 On behalf of Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, I intent to 

manage with honest, good governance, transparency, accountably and taking a responsibility 

to make social confidence that Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1 intent  

to anti - all corruptions and be a good governance and transparency organization as follows:  

 1. Perform straight forwardly on duty according to the laws, regulations and 

procedures and promote legally process to all officials.  

 2. Cultivate good moral and awareness among preventing corruption and 

being conscious to selfless. Including manage to be effective and counterbalance 

organization.  

 3. Refuse to admit corruption doings and fight against all forms of corruption 

which occur social sanction punishment. All official being a shame and afraid of corruptions.  

 

 



 

 4. Committed of Dhamma, honest, integrity, effective, knowing the dynamics 

of all corruptions and also consists with the standard performance.  

 5. Manage on the basis of good governance, build the ethical culture and 

being the transparency organization which make the benefits to the country. Taking the 

responsibility as if the organization damage anything to the public.  

 6. Coordinate and cooperate in the implementation of the national strategy 

on prevention and suppression of corruption, phase 3 (B.E. 2560 - 2564).  

 7. Any corruptions found will be investigated and if found guilty shall be 

punished to the highest degree.  
 

Announcement on 4 February B.E. 2563 (2020) 

 

 
 

(Mr. Phumiphat  Ruanglae) 
Director of Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


