
 
 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน                                     

และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีรอบ ๖ เดือน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 



 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีรอบ ๖ เดือน(แรก) 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประเด็นการก ากับติดตาม ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การด าเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑.การมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน    

      ด าเนินการล้ว 

๒.ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

      ด าเนินการล้ว 

๓.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน  การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

      ก าลังด าเนินการ 

๔.อบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) และขยายผลการท าฐานข้อมูล 

      ก าลังด าเนินการ 

๕.ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลและ
พัฒนาเว็ปไซค์เผยแพร่ข้อมูล และเก็บข้อมูล
การวิจัยโครงการ 

      ก าลังด าเนินการ 

๖.การประเมินประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

      ก าลังด าเนินการ 

 

                 ผู้รายงาน                                                             ผู้รับรองข้อมูล 

 

          (นางยุภาพิน  ทึนหาร  )                                          (นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

               ศึกษานิเทศก์                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเดด เขต ๑ 

 



 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีรอบ ๖ เดือน(หลัง) 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประเด็นการก ากับติดตาม 
ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

การด าเนินงาน 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.การมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน    

      ด าเนินการล้ว 

๒.ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

      ด าเนินการล้ว 

๓.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน  การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส และการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

      ด าเนินการล้ว 

๔.อบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) และขยายผลการท า
ฐานข้อมูล 

      ด าเนินการล้ว 

๕.ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลและ
พัฒนาเว็ปไซค์เผยแพร่ข้อมูล และเก็บ
ข้อมูลการวิจัยโครงการ 

      ด าเนินการล้ว 

๖.การประเมินประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

      ด าเนินการล้ว 

 

                 ผู้รายงาน                                                           ผู้รับรองข้อมูล 

 

          (นางยุภาพิน  ทึนหาร  )                                          (นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

               ศึกษานิเทศก์                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเดด เขต ๑ 

 



 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีรอบ ๖ เดือน(แรก) 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 

ระยะที่ 1 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
ระยะที่ 2 รอบ ๑๒ เดือน เมษายน 2564 - 30 กันยายน  2564 
 

งบประมาณจาก สพฐ.  จ านวน  150,000  บาท 
การด าเนินงาน และผลการด าเนินงานตามโครงการ 
1.  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน/มาตรการการป้องกันการ
ทุจริต    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุภาพิน  ทึนหาร 
 
       1. วัตถุประสงค์(เป็นไปตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

1.1 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน/มาตรการการป้องกันการ
ทุจริตของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

1.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
1.3 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ 
1.4 เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สูงขึ้น 

     2. เป้าหมาย(เป็นไปตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
เชิงปริมาณ 

1) บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 65 คน 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวน 50 คน 

 
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ด้วยความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ผู้มีส่วน 
ได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ และผลการประเมิน TA สูงขึ้น 
 

 
 
 



 
 

      ๓. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) ผลการด าเนินงาน 
๓. 1 กิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการ 

๓.1.1 กิจกรรมที่ 1 พิธีประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความ 
โปร่งใส 

๓.1.2 กิจกรรมที่ 2 การบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือในการในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสุจริต 

๓.1.3 กิจกรรมที่ 3 การบันทึกความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สุจริต 
      ๔.  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

 ๔.๑  มีการแสดงเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน/มาตรการการ

ป้องกันการทุจริตของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
๔.2 บุคลากรเกิดความร่วมมือในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
๔.3 ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ 

       ๕.  งบประมาณ (จาก สพฐ.) 

  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

  จ่ายไปแล้ว         -         บาท 

  คงเหลือ       ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

 

๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุภาพิน  ทึนหาร 
 
       1. วัตถุประสงค์(เป็นไปตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

1.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน/มาตรการการป้องกันการ
ทุจริตของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

1.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
1.3 เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
1.4 เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สูงขึ้น 

     2. เป้าหมาย(เป็นไปตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
เชิงปริมาณ 

บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 65 คน 



 
 

 
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ด้วยความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ผู้มีส่วน 
ได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ และผลการประเมิน TA สูงขึ้น 
 
      ๓. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) ผลการด าเนินงาน 

๓. 1 กิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการ 
๓.1.1 กิจกรรมที่ 1 การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๓.1.2 กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๓.1.3 กิจกรรมที่ 3 การก าหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้สูงขึ้น 
 
       ๔.  งบประมาณ (จาก สพฐ.) 

  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

  จ่ายไปแล้ว    ๔,๕๐๐   บาท 

  คงเหลือ       ๑๔๕,๕๐๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง  นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

------------------------------------------------------ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ความส าคัญในการบริหารงานภายใต้กรอบ                 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ได้รวมถึง
นโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ และสร้างเสริมระบบคุณธรรม 
 ในฐานะผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงขอให้ค ามั่นในการ
บริหารงานว่าจะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงาน เพ่ือให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความโปร่งใส สาธารณชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่ก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
1) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูล ใน 

การด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 

3) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน 
ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
 2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ


 
 

 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
1) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปฏิบัติราชการด้วยความ

มุ่งม่ันและประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการ โดยมีส่วนร่วมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ “ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเด เขต 1 เป็นองค์การชั้นน าในการพัฒนาคุณภาพและคุณธรรม บนพ้ืนที่ของความเป็น
ไทย” 

2) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อเจ้าหน้าที่ 
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน              

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีจิตส านึกด้านคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

1)  เสริมสร้างจิตส านึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ตระหนักถึงความซื่อตรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม 

2) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกัน 
การกระท าผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ  การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และละอายที่จะ
กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

1) ส่งเสริมตรวจสอบการบริหารงาน เพ่ือติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณธรรม               
ในการบริการงาน 
 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 

1)  มุ่งเน้นการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรมการมีส่วนร่วม
และตรวจสอบได้ 

2) ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่าและตรวจสอบ
ได้ 

3) ให้ความส าคัญการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
4) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่           

ให้มีประสิทธิภาพ 
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่อสารให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการ

ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 



 
 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
1) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตระหนักถึง
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

2) สื่อสารนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  จดหมายข่าว และเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
http://www.roiet1.go.th 

 

  ประกาศ ณ วันที่  28  มกราคม 256๔   
 

 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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Announcement of the Office of Roi Et Primary Educational Service Area 1 

Subject : Policy of Integrity  and Transparency on Administration 

of the Office of Roi Et Primary Educational Service Area 1 

------------------------------------------------------ 

           The Office of Roi Et Primary Educational Service Area 1 has paid an important attention for 

Administration under the framework of good governance in accordance with the Royal Decree on 

rules and method of good governance B.E.2546, the Twelfth National Economic and Social 

Development Plan (B.E. 2560-2564) ,the National Strategies concerning Anti-corruption of public 

Sector Phase 3 (B.E. 2560-2564) and the policy of the Government under Prime Minister General 

Prayut Chan-o-cha that had been announced on 11 phases to the National Legislative Assembly 

on 12th September 2557 (B.E.) including the policy of administration on good governance 

promotion, Public Sector Anti – Corruption and misconduct or wrong-doing of state officials 

emphasize on good governance for state accountability systern and integrity system. 

 

   On behalf of Roi Et Primary Educational Service Area Office 1 

Administrators, we promise to take firm stand on good governance administrative operation on 

boosting officials, all levels of personnel and staff on integrity, transparency, honesty and  

corruption-free by using practical guidelines in order to assure public customers and stakeholders 

in gaining confidence of the administrative operation of Roi Et Primary Educational Service Area 

Office  

1 in 6 phases as follws: 

1. Transparency : Public agencies, customers and stakeholders should be able to access data 

and information of Roi-et Primary Educational Service Area Office 1 rapidly and thoroughly   

on the set-channels; disclosure data that can be accessible and accountable; provide 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ


 
 

opportunities to stakeholders to participate in Roi-et Primary Educational Service Area 

Office 1 opporation appropriately; provide good complaint system. 

Guidelines : 

1) Procurement process runs according to rules, regulations and method as 

prescribed by law with honesty and disclose the work information with 

transparency and detectable. 

2) Explode opportunities for stakeholders to participate in administration of        

Roi Et Primary Educational Service Area Office 1 appropriately under 

fundamental of effective and efficient operation. 

3) Provide a process system to address complaints and publicize the guidelines   

of complaints clearly. 

2. Accountability : Administrators, officials and all levels of personnel and staff of Roi Et 

Primary Educational Service Area Office 1 uphold determination and intention with the 

missions and responsibilities effectively and efficiently. 

Guidelines : 

1) Administrators of Roi Et Primary Educational Service Area Office 1 work with 

determination and behave as a good sample for subordinates under the 

participation of all levels of officials, personnel and staff to accomplish our 

vision ‘‘The Office of Roi Et Primary Educational Service Area 1 is the leading 

organization in developing quality and integrity on the basis of Thainess’’ 

2) Give clear policy about honesty and loyalty in working to officials and all 

levels of personnel and staff. 

3. Corruption – Free : Implanting officials and all levels of personnel and staff of Roi Et 

Primary Educational Service Area Office 1 with consciousness of integrity and anti-

corruption. 

Guidelines : 

1) Raise consciousness of officials and all levels of personnel and staff for the 

awareness of honesty, transparency and integrity. 



 
 

2) Provide practical guidelines in the matter of receiving or giving presents or 

other benefits to prevent all levels of officials to conduct illegal mistake 

unwillingly and to protect overlapping benefits. 

4. Integrity Culture : Building up the honest culture in the Office of Roi Et Primary 

Educational Service Area 1 to officials and all levels of personnel and staff so they will not 

commit to corruption behaviors and be ashamed of conducting to corruption. 

Guidelines : 

1) Promote internal audit of administrative operation in order to follow and 

evaluate or check the administration of Roi Et Primary Educational Service 

Area Office 1 for the effectiveness, efficiency, transparency and 

accountability of work. 

2) Reinforce knowledge and understanding about overlapping benefits to the 

officials and all levels of personnel and staff of differentiate between 

mutual benefits and public interest. 

 

5. Work Integrity : Focusing on implementation of good governance and work integrity in 

administration 

Guidelines : 

1) Concentrate in administrative and developing human resource 

systematically, integrity, participation and accountability. 

2) Emphasize on budget administration systematically by upholding 

worthwhileness and accountability. 

3) Pay attention to priority of important assignments appropriately base on 

integrity, equality and without discrimination. 

4) Provide supportive environment to facilitate officials and personnel on their 

operation effectively. 

6. Communication in Organization : Having various communicating channels for officials and 

all levels of personnel and staff to raise awareness of integrity and transpareacy. 

Guidelines : 



 
 

1) The administrators of Roi Et Primary Educational Service Area Office 1 

promote knowledge and understanding about the policy of integrity and 

transparency in 5 phases to officials and all levels of personnel and staff in 

order to raise their awareness of implementation the policy into their work. 

2) Communicate the policy of integrity and transparency in 5 phases through 

Electronics Document Flow System, newsletter and website of Roi Et 

Primary Educational Service Area Office 1  http://www.roiet1.go.th 

    

          Announced on 28th January 2021 

 

 

 

                (Mr.Suparb  Wongsamart) 

      Director of Roi Et Primary Educational Service Area Office 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

黎逸第一区初等教育局公告 

关于 黎逸第一区初等教育局的管理工作廉政意向和道德建设 

及透明管理政策 

------------------------------------------------------ 

 黎逸第一区初等教育局再利用道德体系透明廉政来进行管理工作方面给

予高度的重视，严格遵循佛历2003年皇家政令关于构建美好家园的方针与措施

、遵循国家经济与社会发展计划的第12个版本（2017年——2021年）以及现

任总理巴育·占奥差上将于2014年9月12日向泰国国立法会议会公布的关于加强

有原则的管理政府公职人员的政策，旨在建立公务员体系的信誉度和加强道德

体制建设及防治内部的腐败和行为不端；遵循国家战略建设第三期（2017年—

—2021年）中的反腐倡廉工作要求；遵照国家反腐部门和政府机关反腐纪律委

员关于诚信与透明办公的评估分析报告手册 

作为黎逸第一区初等教育局局长，在管理工作上郑重承诺：通过建立道

德体制和透明工作管理模式，管理和促进黎逸第一区初等教育局的公务员/工作

人员遵循道德体制办公，透明办事，坚决抵制贪污腐败为公众，服务接收群体

和利益相关者信赖黎逸第一区初等教育局的办公业务，具体执行如下： 

一、透明度公众：服务接收群体和利益相关者能够简便的通过特定的渠

道进入到黎逸第一区初等教育局的信息中心，查询公布的信息。适当的创造机



 
 

会让利益相关者参与黎逸第一区初等教育局的工作业务。以及建立正确处理请

愿案件的管理系统。 

执行方针如下： 

 （一）在关于采买和雇佣的工作上，工作时必须要清正廉明，严格

遵守规章制度和及时公布透明的、可查询的业务信息 

 （二）在实现公务成效和成果的基础上，适当的创造机会让利益相

关者参与到黎逸第一区初等教育局的工作业务中来 

 （三）拥有正确处理请愿案件的管理系统。做好正确的公共关系，

让民众清楚地了解到关于请愿系统的程序原则。 

 

二、担责任：黎逸第一区初等教育局的管理层以及公务员/工作人员将自

信、认真、有效的完成工作，负责人的执行公务以及对工作结果担得起责任。 

执行方针如下： 

 （一）黎逸第一区初等教育局的管理层将通过打入到各个层次的公

务员/工作人员中的形式，以身作则，自信认真的处理公务，正确树立处理公务

的榜样。使黎逸第一区初等教育局实现“在泰国国民教育体系的基础上优质的初

级教育和全面的教学标准”美好愿景。 

 （二）在公务员办公政策授权下，正直诚实的完成岗位工作。 

三、履行公务避开贪腐：加强和促进黎逸第一区初等教育局公务员/工作

人员建立道德意识，杜绝贪污腐败。 

 



 
 

 执行方针如下： 

  （一）强化黎逸第一区初等教育局公务员/工作人员意识，坚

定诚实正直，廉政清廉办公，秉持到的体制。 

  （二）为了制止在不知情况下触犯法律和制止行贿受贿复杂

利益的情况发生，制定关于接收和发放财产及其他任何利益的方针政策。 

 

四、机制内的文化道德建设：加强黎逸第一区初等教育局公务员/工作人

员的道德文化建设，杜绝一切贪污腐败行为，为染指贪腐而感到可耻。 

 执行方针如下： 

  （一）加强检查管理工作 旨在跟进和查询黎逸第一区初等教

育局公务员/工作人员的工作进程，实现有效的、高质量的和透明的完成工作业

务。 

  （二）提高关于处理复杂利益行为的知识层次和理解能力，

培养黎逸第一区初等教育局公务员/工作人员区分个人利益与集体利益的能力。 

 

 五、各单位中工作的道德建设：实现工作成果的有效化和道德化体

制，工作时保持一颗道德心。 

  （一）致力与有系统、有道德、有合作、可查询的执行管理

工作和人力资源建设 

  （二）重视预算管理，秉持节约有效的价值原则和清晰可查

询的预算体系 



 
 

  （三）重视工作的分配管理，公平、公正的分配工作不歧视

工作。 

  （四）营造美好的工作环境，实现公务员/工作人员更好的工

作效率 

 

 六、工作单位间的交流互动；为公务员/工作人员更好的，更透明

的落实工作建立有效的交流通道 

  （一）团体或单位的管理者需要对黎逸第一区初等教育局公

务员/工作人员进行培训，加强和提高他们关于道德体制建设和透明管理政策五

个方面的学习和理解，从而落实到工作中。 

  （二）通过查阅社会论坛体系，运用电子设备，翻阅新闻简

报和登录黎逸第一区初等教育局官网http://www.roiet1.go.th 

 

发布时间：二零二一年 一月 二十八日 

 

（素帕·翁萨玛 先生） 

黎逸第一区初等教育局局长 
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