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ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
................................................. 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้งอกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560–2564) รวมท้ังให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  

 ข้าพเจ้า นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต  2 ขอแสดงเจตจ านงในการบริหารตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากร ดังนี้  

          ๑.   ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
   บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ด าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัดและให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่
หวังสิงตอบแทนท่ีมิควรได้ 

   แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไป

ตามขั้นตอน การให่บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและไม่ส่งผล
เสียหายต่อราชการ 

   1.2. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ประสานงานต่างๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมท้ังมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานราชการท่ีดี 

   1.3. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์ท่ีมิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจาก
ผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 

   1.4. ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและ เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

 2. ด้านการใช้งบประมาณ……… 
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  2. ด้านการใช้งบประมาณ 
    บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องส านึกและตระหนักถึงการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณท่ีได้มาจากเงินภาษีของราษฏร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและ
ประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกับกลุ่มงานท่ีก ากับ ดูแลและรับผิดชอบด้าน
งบประมาณ การเบิก – จ่าย และการพัสดุ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
    แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    2.1. บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
    2.2. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนด 
    2.3. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 
    2.4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันการบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติ 
การเบิก –จ่าย งบประมาณ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสม 
  3. ด้านการใช้อ านาจ 
    ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับช้ันการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมท้ัง ส่ังการ 
ก ากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง
และชอบธรรม 
    แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    3.1. ผู้บังคับบัญชาส่ังการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตาม
ความสามารถ ความเหมาะสมกับสถานะภาพ ต าแหน่ง ระดับ ค านึงถึงความเส่ียงอันตรายและความเสมอ
ภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมท้ังมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีส่ังการหรือมอบหมายให้เกิดผล
ส าเร็จ 
    3.2. ผู้บังคับบัญชาไม่ส่ังการหรือมอบหมายงานใดๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีใน
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะท่ีเป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่น 
    3.3. ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณา
ความดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมีความเป็นผู้น าท่ีรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี 
    3.4. ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจหนาท่ีใน
ราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ 

ด้วยกฏหมาย…….. 
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ด้วยกฎหมาย 
  4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
    บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อ
ประโยชน์ในทางราชการ ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ในทางท่ีไม่ถูกต้องและไม่
เหมาะสม  
    แนวปฎิบัติ ดังนี้ 
    4.1. ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบใน
ทรัพย์สินของทางราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการช ารุดหรือ
สูญหายให้รายงานหรือด าเนินการตามท่ีกฏหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนดไว้ 
    4.2. การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือให้บุคคลภายนอกยืม ต้องด าเนินการตามท่ีกฏหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 
    4.3. งานพัสดุ ต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
  5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
    ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้งอกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560–2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และมาตรการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและ
หมดไปในท่ีสุด 
    แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    5.1. ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของ
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการด าเนินการตามท่ี
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสก าหนด 
    5.2. ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านนโยบายหรือ
มาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกรูปแบบ 
    5.3. ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานและทุกระดับช้ัน ต้องก ากับ ติดตามและสอดส่อง
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ
รับสินบน พร้อมท้ังไม่ละเลยหรือละเว้นการด าเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
    5.4. กลุ่มตรวจสอบภายในต้องด าเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีด้วยความเคร่งครัดและรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทราบโดยตรง 

  6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน........ 
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  6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
    บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตนเองรับผิดชอบ
โดยยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 
ก าหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
    แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    6.1.ผู้บังคับบัญชาทุกลุ่มงานและทุกระดับขั้นการบังคับบัญชา ต้องมีพฤติกรรม
และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวินัยข้าราชการ 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 
    6.2. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ี ในการ
ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการ ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ พร้อม
ท้ังให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือปู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
    6.3. ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ ท่ีช่วยการ
ด าเนินงานให้เกิดความแม่นย า ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานมากยิ่งขึ้น 
  7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของกลุ่มงานท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
โดยจัดให้มีช่องทางทางการส่ือสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ท่ีทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นหัจจุบัน 
    แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    7.1. ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลท่ี
ประชาชนควรรับทราบหรือข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นหัจจุบัน 
    7.2. ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนในทุกกลุ่มงาน 
  8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
    ทุกลุ่มงานต้องด าเนินการปรับปรุง  พัฒนาระบบการปฏิบั ติงาน เพื่อให้
กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่นได้ส่วนเสีย
หรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 พร้อมท้ังเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติ
และความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีดีต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
    แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    8.1. ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือขั้นตอนการให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด 

    8.2. กลุ่มงานท่ีมีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินภารกิจ…………. 
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ด าเนินภารกิจท่ีให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไม่ว่าจะเป็นด้านการับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน 
ด้านการด าเนินงานหรือด้านการประเมินผลการด าเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการด าเนิน
ภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
   8.3. ทุกกลุ่มงานด าเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ พร้อมท้ังน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ท่ีได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
   8.4. ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ให้บริการหรือด าเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด าเนินการน าข้อมูลท่ี
ประชาชนควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อส่ือสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการ
ด าเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องการร้องเรียน
การทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
   แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   9.1. กลุ่มอ านวยการ งานประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงาน
ด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนด 
   9.2. ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของกลุ่มงานและข้อมูลท่ี
ประชาชนควรทราบ หรือเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจต่างๆ ของกลุ่มงานลงในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อแสดงถึงคามโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
   9.3. กลุ่มอ านวยการ งานประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการ
ส่ือสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่างๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็รปัจจุบันในรูปแบบท่ีทันสมัย 
   9.4 ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต่อสาธารณะชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
   9.5. กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องด าเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้มีความโปร่งใส……….  
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ให้มีความโปร่งใส ต้ังแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การ
ด าเนินการทางวินัย รวมท้ังการสร้างขวัญก าลังใจเพื่อธ ารงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมท้ังสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศ 
  10. ด้านการป้องกันการทุจริต 
    บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต้อง
ด าเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสแลมี
หลักธรรมาภิบาล การด าเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้  พร้อมท้ัง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้เป็นองค์กรท่ี
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความมั่งค่ังในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการศึกษา 
    แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    10. 1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกคน ต้องด าเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
    10.2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบหรือมีลักษณะความสัมพันธ์ท่ีเกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้าท าสัญญา
โครงการสัมปทานหรือรับจ้างใดๆ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
    10.3. กลุ่มอ านวยการ ต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการประเมินความเส่ียง
การทุจริตและการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการความเส่ียงการทุจริต เพื่อให้แต่
ละกลุ่มงานน าไปด าเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 
    10.4. ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้เป็นองค์กรท่ีปราศจาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ ท้ังภายในและภายนอกท่ี
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมท้ังร่วมกันสร้างวัฒนธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ 
  ท้ังนี้ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างทุกคน ต้องรับทราบและปฏิบัติตาม
เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างเ คร่งครัด พร้อมท้ัง
ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการส่ือสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้
สาธารชนรับทราบ และการไม่ปฏิบัติตามเจตจ านงในการบริหารงานดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชา ตักเตือน 
น าไปประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือส่ังให้ได้รับการพัฒนาหรือรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไป 
    
 
 

จึงประกาศ……. 
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  จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 

   ประกาศ    ณ   วันท่ี    17    เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 

Intention to Administering with Honesty Transparency and Good Governance 
................................................. 

In order to the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) and the Royal Decree on 
Criteria and Procedures for the Good Governance, B.E. 1546 (2003) and the National Anti-
Corruption Strategy Plan 3 (2017 - 2021) to be in the line with Integrity and Transparency 
Assessment: ITA  

I, Jarun Chaengmanee, Director of Chiang Rai Primary Educational Service Area 
Office 2, would like to express my intention to administering the Department’s work in 
accordance with relevant laws, rules regulation guidelines for the Department’s Official as 
follows:   

1. Duty performing aspect 
 Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2’s personnel shall  

perform their duties as state officers on moral grounds in accordance with well-
established work standards and principal of transparency by implementing strict law 
enforcement and providing services to the public on the basic of fair treatment with no 
expectation for inappropriate remuneration. 
  Guideline  

1.1. Every personnel shall perform their duties in accordance with well- 
established work standards by providing services to the public on the basic of fair 
treatment without delay and affect to the Government. 

1.2. Every personnel shall perform their duties with equality fairness  
without discriminatory and have a good communicating to benefit of officials together 
with responsible role achievement motivation. 

1.3. Every personnel shall perform their duties with morals and ethics in  
the work no expectation for inappropriate remuneration unless the correct receive 
without the covert benefit. 

1.4. Every groups shall promote the work by reviewing the procedures  
for efficient and up – to – date public services. 
 

2. Budgetary Management…….. 
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2.   Budgetary Management 
  Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2’s personnel shall be 
aware of the budgetary expenditures that come from tax of the public. The groups 
responsible for budgeting, drawing up and paying are to be operated with necessary 
transparency and accountability. Follow the principle of Sufficiency Economy. 
  Guideline 

2.1. Every personnel shall realize to spend the budget according to the  
purpose of value of money and advantage to the government agency actually. 

2.2. Procurement Section shall carry out procurement process  
transparent and verifiable at all states as required by law, regulation or ordinances. 

2.3. Finance Group shall report the budget spending data accordance  
with the laws and regulations and disclose information report to the public for 
transparency in management budget which is inconsistent with laws or regulations. 

3. Administrative Power 
 Supervisor of all groups at all levels shall assign the task, evaluate  

performance, personnel selection to work fairly no discriminate as well as command the 
subordinate to perform duties under of law and regulation accurately and correctly. 
  Guideline 

3.1. The supervisor shall order or assign the task correctly fairness based  
on ability, suitable, position, office level, consider to risk and danger equality of personal 
humanitarian and carefulness follows work assignment to be successful. 

3.2. The supervisor shall not order or assign any work in addition to the  
duties in official of the subordinate whether private business or unsuitable for others. 

3.3. The supervisor shall be a neutral leader without prejudice, with  
responsibility for fairness and impartiality in assessing performance, using discretion in 
various matters. Including considering the liking for subordinates must always be fair and 
having leadership for their duties. 

3.4. Supervisor or personnel shall not use positions or the authority in  
the government to exploit the wrong or allow any personnel to take advantage unlawful 
exploitation. 

4. Property of the Government 
 Personnel Group shall use government property for the benefit of the  

government do not take it to unlawful use or intended to any personnel use for their 
own or others. 
  Guideline 

4.1. Supervisor shall control, maintain the property of government 
is available………….. 
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is available. If property is damaged or lost shall report and comply with the law and 
regulations. 

4.2. Borrowing of asset of the government whether inside at Chiang Rai  
Primary Educational Service Area Office 2 or outsider shall actualize the law or 
regulations. 

4.3. Procurement Section shall support the method or manual for asset  
of the government regularity system and damage protection in asset of the government. 

5. Modify Corruption-free 
 Every group shall comply with the National Anti-Corruption strategy phase  

3 (2017 - 2021) the prevention and suppression of corruption and misconduct within 
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 and measures involves to modify 
corruption-free search which will ultimately lead to a decline in corruption cases.  
  Guideline 

5.1. All groups shall carry out activities and projects in line with the  
guidelines of the Action Plan on the Prevention and Suppression of Corruption and 
Misconduct of the Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 for the fiscal year 
2019 

5.2. All groups shall support the implementation of policies of measures  
in the prevention and suppression of corruption and misconduct within the Chiang Rai 
Primary Educational Service Area Office 2 

5.3. The head of all groups and all levels shall control and monitor the  
performance of subordinates to be accurate free of corruption with no ignore to proceed 
when found misconduct. 

5.4. Internal Audit Group shall carry out an internal audit accordance  
with the Annual Internal Audit Planning fiscal year which is strictly enforced and directly 
report to the Director of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 

6. Quality 
 Personnel Group shall perform their duties according to their  

responsibilities, based on operational standards, procedures, rules and regulation to be 
neat efficiency and effectiveness with the officials duty. 
  Guideline 

6.1. The head of groups and all levels shall behave, discipline, good  
attitude to work and good example to all subordinates follow the Code of Ethics for Civil 
Servants and regulations. 

6.2. The personnel group shall perform the duty of providing the  
people with the willingness, politeness and accurate information that is beneficial to the  

government and people……….. 
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government and people. 
6.3. Every group shall promote, support for innovation that helps them  

to operate correctly and quickly in order to achieve more efficiency. 
7. Communication Performance 

 All groups shall disclose its information with public by communication  
channel accurately the public visitor easily access to that information. 
  Guideline 

7.1. Every groups shall develop the information on the website of the  
group that the people should acknowledge or is public to be correct and up to date. 

7.2. All groups shall establish its information network for providing any  
information to, or consulting with people on its performance of duty including the 
coordinating officer to facilitate for gathering requests of people. 

8. Improvement Service System 
 All groups shall improve the service system to facilitate the rapid  

population, satisfied and encouraged people. Stakeholders or service recipients take part 
in the mission of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2. It also enhances 
the image of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 and its affiliates to be 
transparent. To create a vision and confidence of the public to Chiang Rai Primary 
Educational Service Area Office 2 
  Guideline 

8.1. All groups shall improve or revise the service procedures in  
accordance with the Guideline for the Facilitation of the Authorization Acts of B.E. 2558. 

8.2. The group is the public service shall promote involve the public or  
external stakeholders in the implementation of the mission of  Chiang Rai Primary 
Educational Service Area Office 2, whether the listening, planning or operation evaluation, 
etc., to ensure transparency of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2. 

8.3. Group that provide services to the public or stakeholders with  
transparency and accountability shall take feedback, complaints from the public to 
improve the performance of the system. 

8.4. All groups shall promote the use of information technology to  
facilitate the process and quick public services. 

9. Information Disclose 
 Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 conducts the basic  

information of the Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 such as news, 
public relation, communicate with people (Social Network), procedure or service, annual 
budget plan, procurement management, development of personnel, management of  

fraud complaints……….  
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fraud complaints and channels of public participation on website to the public to know 
the transparency in the management and operation of Chiang Rai Primary Educational 
Service Area Office 2. 
  Guideline 

9.1. The Public Section shall promote all groups to follow the  
guidelines or measures to disclose information of the group to public according to the 
Official Information Acts, B.E. 2540 and the laws, or regulations as prescribed. 

9.2. All groups shall make the people know information of the various  
missions on the website of the group to show the transparency in the mission of the 
group. 

9.3. The Public Section shall support the use of communication  
channels in the form of social network such as Facebook, Twitter and Line, etc,. in 
communication and public relations of various operations of Chiang Rai Primary 
Educational Service Area Office 2 for the public to receive current information in a 
modern format. 

9.4. All groups shall carry out the guideline of information disclose of  
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 to public to show the transparency in 
the mission of the group. 

9.5. Personnel group shall carry out the guideline of the personnel  
administration to be transparent from recruiting, appointment, personal development, 
performance evaluation, disciplinary action including creating morale for maintaining and 
preserving the good and talented people of Chiang Rai Primary Educational Service Area 
Office 2along with the mission of the group and direction of national reform. 

10. Fraud Preventions 
 The personnel shall carry out their own missions in accordance with the  

Guideline of the intent of management with integrity, transparency and good governance. 
All operations shall be free from corruption and can be verified along with enhancing the 
corporate culture of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 to be an 
organization that provide services in Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 
to Thai society with sustainability in accordance with good corporate governance 
principles. 
  Guideline 

10.1. All levels of supervisor and personnel of Chiang Rai Primary  
Educational Service Area Office 2 shall follow the guidelines of the intent of the 
administration’s intention with honesty, transparency and good governance. 

10.2. All levels of supervisor shall not behave in corruption, misconduct  
Or having……….  
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or having a relationship that promotes mutual benefits between stakeholders who enter 
into a concession contract or any contract from Chiang Rai Primary Educational Service 
Area Office 2. 

10.3. Personnel group shall support the implementation of risk  
assessment, corruption and formulation of guidelines or measures to prevent or mange 
corruption risks to allow each department to take action to prevent fraud.  

10.4. Every group shall promote and focus on the image enhancement of  
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 to be free from corruption and 
misconduct, cooperate in activities and projects to prevent and suppress corruption both 
inside Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2, together with creating a Chiang 
Rai Primary Educational Service Area Office 2 culture that does not tolerance all forms of 
corruption. 
 The personnel of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 consists of 
government officials, permanent employees, government employees and all temporary 
employees shall acknowledge and act in accordance with the intention of managing with 
honesty transparency and strict compliance including publicize all chennels of Chiang Rai 
Primary Educational Service Area Office 2. For the non-compliance such administrative 
intent, the supervisor shall give warning that it will effect to the salary scales or order for 
development of report to the Director to consider further disciplinary action. 
  

Announcement on    17    May  B.E. 2562 (2019) 
 

 
 
         

(Mr. Jarun Chaengmanee) 
Director of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 

 
 
 
 
 
 


