Declaration of Intent on Integrity
The prevention and suppression of public corruption is one of the key national policies
indicated in the 20-year National Strategy (2017-2036). In accordance with this Strategy, the National
Anti-Corruption Strategy, Phase 3 (2017-2021), has been carried out.
As executives of the Office of Education Council (OEC), which is responsible for national
education policies and plans, the prevention and suppression of public corruption has been
prioritized. We therefore commit to administering the organisation with honesty, integrity, good
governance, moral, transparency and anti-corruption. We maintain honour and dignity of good
government officials, adhering to the OEC Core Value, consisting of “Obligation, Excellence, and
Collaboration”, under the Policy on Integrated Organisational Governance (2016-2021) formulated by
the OEC.
In order to respond to the Intent on Integrity, all OEC personnel cooperatively follow
the Policy on Moral and Transparency in OEC Operation as below:
1. Transparency: To honestly disclose any information of the OEC to be easily accessed by
people. The stakeholders are provided with opportunities to participate in the
implementation, including the transparent and checkable procurement procedure.
2. Accountability: To perform duties according to laws, regulations, and rules; commit to
accomplishing the missions with Good Governance; listen to feedbacks from stakeholders
and be ready to be responsible for the performance.
3. Anti-corruption Operation: To perform duties with honest and integrity; not misuse the
position for personal benefits or others’.
4. Moral Culture in the Organisation: To create work culture, adhering to moral and ethics;
prioritize public benefits than personal ones and be intolerant to corruption.
5. Work Moral in the Organisation: To strictly perform duties according to standards and
work manuals; administer the organisation with the principles of equity, fairness, and
righteousness.
Declared on 27 March 2018

(Dr. Chaipreuk Sereerak)
Secretary-General of the Education Council

ประกาศเจตจานงสุจริต
การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคั ญของประเทศ โดยกาหนดไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และมีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว
ในฐานะผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทภารกิ จ
ด้านนโยบายและแผนการศึกษาของประเทศได้ตระหนักและเห็นความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ จึงมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของการ
เป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในค่านิยมหลักของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ว่า “พันธะผูกพัน (Obligation)
มุ่งมั่นความเป็นเลิศ (Excellence) เชิดชูพลังความร่วมมือ (Collaboration)” ภายใต้นโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. 2559 - 2564) ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามเจตจานง จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส: เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมาโดยประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตรวจสอบได้
2. ด้านความพร้อมรับผิด: ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มุ่งมั่นในการบริหารงาน
ให้ ส าเร็ จ ตามพัน ธกิจด้วยหลั กธรรมาภิบ าล รับฟังเสี ยงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยและพร้อมรับผิ ดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานของตน
3. ด้ า นความปลอดจากการทุ จริ ตในการปฏิ บั ติ ง าน: ปฏิบัติห น้าที่ด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จริต
ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร: สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่ทนต่อการทุจริต
5. ด้ า นคุ ณ ธรรมการท างานในหน่ ว ยงาน: ปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐาน/คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
อย่างเคร่งครัด บริหารงานโดยยึดหลักความเสมอภาค ความเป็นธรรมและความถูกต้อง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
เลขาธิการสภาการศึกษา

