ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
.............................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วย
ระบบคุณ ธรรมความโปร่ ง ใส ภายใต้ก รอบบริห ารบ้ านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ ว ยหลั กเกณฑ์
และวิธีการบริ หารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒
( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ตลอดจนนโยบายนายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุท ธ์ จั นทร์โ อชา เมื่อวั น ที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๗ ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจ
ในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรมและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )
และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.)
ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานงต่อสาธารณะชนในฐานะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติตาม
พัน ธกิจ ของหน่ ว ยงานอย่ างมีคุณ ธรรม ความโปร่งใส ก่อให้ เกิด ประสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลสู งสุ ดต่ อ
ทางราชการ พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานงต่อเพื่อนข้าราชการว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยความสานึกและตระหนักในความรับผิดชอบทีมีอยู่
จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิดรู้ว่าสิ่งใด
ถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทา สิ่งใดควรงดเว้น เพื่องานที่ทาปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยยึ ด หลั กธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานและจะยื น หยัด ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ทุ ก รูป แบบ ทั้ ง นี้เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชาติ ประชาชนโดยส่วนรวมและผู้รับบริการ
ในนามผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตรั ง เขต ๒
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
พร้ อ มรั บ ผิ ด เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ สั ง คมว่ า ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตรั ง เขต ๒
มีเจตจานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและยึดมั่นทาให้สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต ๒ เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดาเนินการดังนี้
/- ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย

๑. ปฏิ บั ติง านทุกขั้ น ตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบั งคับ อย่ างครบถ้ว น เคร่ง ครั ด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนร่วมเพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในหน่วยงาน
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รั ปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิ ดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต ๒ เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
๕. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมการร่วมมือ
๕.๑ ประสานให้ความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒ บุคลากรในสั งกัดประสานความร่ว มมือเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตรั ง เขต ๒ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด และส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕.๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับการแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคคลากรใน
สังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔.๔ ร่ วมกันจั ดทาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๕ ร่วมดาเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง
เต็มกาลังความสามารถ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประจักษ์ ช่างเรือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
เรื่อง นโยบายสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต ๒ ให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วย
ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ตลอดจนนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร วมถึงนโยบายส่งเสริมการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการและสร้างเสริมระบบคุณธรรม
ในฐานะผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงให้คามั่นในการ
บริหารงานว่า จะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย มีความ
เชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จานวน ๖ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความโปร่งใส สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กาหนด มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนิน งานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ตามความเหมาะสมและมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดาเนินการด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต
ถูกต้องตามกฎระเบียบและเปิดเผยข้อมูลในการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตรั ง เขต ๒ ได้ ต ามความเหมาะสมบนพื้ น ฐานของการด าเนิ น งานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
(๓) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
ให้สาธารณชนได้ทราบอย่างชัดเจน
๒. ความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
/- แนวทางปฏิบัติ ได้แก่

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ปฏิบัติราชการด้วยความ
มุ่งมั่นและประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการโดยการมีส่วนร่วมของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุก
ระดับเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
(๒) มอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและซื่อตรงต่อหน้าที่
๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ มีจิตสานึกด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) เสริมสร้างจิตสานึกของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต ๒ ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม
(๒) กาหนดแนวทางปฏิบัติกรณีรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน การ
กระทาผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และป้องกันการเกิดประโยชน์ทับซ้อน
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ละอายที่จะทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ส่ งเสริ มการตรวจสอบการบริห ารงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ให้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
(๒) เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ สามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน การมีระบบการปฏิบัติงานได้มาตรฐานเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
แนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่
(๑) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วม
และตรวจสอบได้
(๒) ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้ม ค่าและ
ตรวจสอบได้
(๓) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานทีมีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
(๔) เสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เอื้ออานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่อ สารให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานทีม่ ีคุณธรรมและความโปร่งใส
/- แนวทางปฏิบัติ ได้แก่

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ผู้ บ ริ ห ารระดับ กลุ่ ม/หน่ว ย เสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บนโยบายการสร้า ง
คุณธรรมและความโปร่งใส ๕ ด้าน ให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต ๒ ได้ตระหนักถึงการนานโยบายไปปฏิบัติ
(๒) สื่ อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๕ ด้าน ทางระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ เว็ ป ไซต์ ข องส านั ก งาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตรั ง เขต ๒
http://www.trang2.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประจักษ์ ช่างเรือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒

Declaration of Trang Primary Educational Service Area Office 2
Topic : Honesty intention and Integrity and Transparency of the Administration
Of the Office of Trang Primary Educational Service Area 2
…………………………………………………….
The Office of Trang Primary Educational Service Area 2 has been focusing on Integrity
And Transparency of the Administration according to the law of good governing act in 2003
and the 12th national plan for social and economic development (2017-2021) as well as the
policy of the present Prime Minister, Mr.Prayoot chanocha on 12th September 2004 in
promoting the administration of the country with good governance to build trust in the
bureaucracy, strengthen the moral system and prevent corruption and misbehavior in the
government according to the national strategy of the third phase of anti-corruption (2060-2021)
and the Integrity and Transparency Assessment (ITA) of the Office of the Commission The
National Anti- Corruption Commission (NCC).
Declaration of Fidelity in Administration
I would like to express my will to the public as the administrators of the Office of Trang
Primary Educational Service Area 2, ready to support all government officials and personnel
following the mission of the agency, to be honest, transparency, efficiency and effectiveness to
the government as well as ready to maintain the interests of the state and equally give justice
to all the people.
I would like to express my intention to all government officials. I will perform
administrative duties in the prevention and suppression of corruption in the public sector by
being aware and aware of the responsibilities that are available, we intend to preform our
duties with of wisdom, competence, honesty, accuracy and with mindfulness; knowing what is
wrong, what should we abstain, to do the job without damage but most beneficial based on
good governance in the management and we will stand against all forms of corruption in order
to maximize the benefits to all the people in the nation.
On behalf of the administrators at all levels of the Office of Trang Primary Educational
Service Area 2, I would like to announce that we will manage all the functions with honesty in
accordance with good governance, transparency, accountability and liability to build
confidence in society. The Office of Trang Primary Educational Service Area 2 had intention to
prevent corruption of all forms and will adhere to the Office of Trang Primary Educational
Service Area 2 as a white government as the following:

1. Perform all procedures in accordance with the laws, rules and regulations strictly
and encourage the personnel to comply with the laws, rules and regulations.
2. Instill and raise awareness of values of the Anti-corruption by identifying your own
interests and the interests of the organization to cultivate a sense of moral and prevent
corruption in the agency
3. Not accept corrupt behavior, This is not to blame for the corruption that causes
social sanction, which would result in shame of fear of corrupt officials in the Office of Trang
Primary Educational Service Area 2.
4. Instill the consciousness of the learner of the institution under the jurisdiction of
the Office of Trang Primary Educational Service Area 2. Is aware of the adverse effects and
the fight against corruption.
5. Guidelines for co-operation and activities;
5.1 Coordinate and cooperate in the implementation of the national strategy on
Anti-Corruption Phase 3 (2017 -2021)
5.2 All the personnel cooperate and perform the network for prevention and
suppression of corruption in the Office of Trang Primary Educational Service Area 2 and the
Office of Basic Education Commission.
5.3 Organize the knowledge about the National Strategy on Prevention and
Suppression of Corruption, Phase 3 (2017 - 2021), especially the ethical and moral guidelines
for the personnel under the jurisdiction to build awareness and participation in disseminating
anti-corruption compaign and participate in a network to prevent and combat corruption.
5.4 Jointly develop communication channels, publications and public relations to
support the implementation of the anti- corruption network
5.5 Undertake all other actions in the field of anti- corruption and all forms of
capacity.
Announcement on 2 May, 2018

(Mr.Prachack Changrau)
Director of the Office of Trang Primary Educational Service Area 2

