ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
-----------------------------สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ มุงเนนที่จะบริห ารจัดการองคกรอยาง
มีธรรมาภิบาล โดยใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสรางความ
ศรัทธาและเชื่อมั่ นแกสังคมวา สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เปนองคกรธรรมาภิบาล
ในฐานะผูบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได พรอมรับผิดชอบและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้
ขอให บุคลากรทุกคนมุงมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจดวยความซื่อสัตย สุจ ริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต
ภายใตนโยบาย ดังตอไปนี้
๑) ดานความโปรงใส คือ เปดเผยขอมูลการดำเนินภารกิจของหนวยงาน รวมถึงขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง เปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องรองเรียนที่ชัดเจน
๒) ดานความพรอมรับผิด คือ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอยางเต็มประสิทธิภาพ ภายใตกฎหมาย
ระเบี ยบ วิธีการที่ถูก ตอง รับ ผิดชอบตอ การตัดสินใจและการบริหารงาน และพรอมที่จะถูกตรวจสอบเพื่ อให
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
๓) ดานความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมใชตำแหนงหนาที่
เอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือรับสินบน
๔) ด านวัฒ นธรรมในองค ก ร คื อ มี ก ารปฏิ บั ติ ราชการตามภารกิ จ ของหน ว ยงานที่ ยึ ด หลั ก
คุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
๕) ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความ
เปนธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ
งบประมาณ และการมอบหมายงาน
จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

A Declaration of Intent to Administrate
Loei Primary Educational Service Area Office 3
With Honesty & Integrity
-----------------------------Loei Primary Educational Service Area Office 3 (LPESAO 3) intends to conduct its
organizational management and administration system with governance. With a heavy focus on
preventing and eliminating corruption and misconduct, this Office wishes to build credibility
from the society as organization adhering to the principles and standards of good governance.
As the leader of the leader of the LPESAO 3, I would like to announce my intention to
administrate this organization in an honest, transparent, accountable and responsible manner
whilst fighting against all forms of corruption, As such, I urge all personnel to perform their
duties with dedication, honesty and integrity by refraining from corruption and adhering to the
following principles:
1) Transparency : We are required to reveal information regarding the
implementation of official tasks and procurement, provide opportunities for the general public
or stakeholders to participate in LPESAO3’s inspection, and establish a precise administration
and management system in dealing with complaints.
2) Accountability : We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and
regulations, follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when
making decisions, while operating relevant administration and management systems, to gain
credibility from the general public.
3) Corruption-free : We intend to carry out our tasks honestly and refrain from
using our positions for personal benefits such as bribery or special perks.

4) Organizational Culture and integrity : The corporate culture is to do the
mission of the organization with based on morality, have the code of professional ethics, anticorruption system to effectively.
5) Organizational Work Ethics : We will set up concise performance standards and
systems relating to management of personnel, budget and job assignments to ensure
equitability and accountability.
Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved
Given on May 8,B.E. 2562 (2019)

(Mr.Phisut Saenmueang)
Director of Loei Primary Educational Service Area Office 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
เรื่อง นโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
-----------------------------สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ใหความสำคัญกับการบริหารงานภายใต
กรอบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ตามพระราชบัญญัติกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของ
รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบาย ๑๑ ดาน ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ไดรวมถึงนโยบายสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล การปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นในระบบราชการ และสรางเสริมระบบคุณธรรม
ในฐานะผูบ ริห ารของ สำนั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ จึงขอใหคำมั่ น
ในการบริหารงานวาจะบริหารงานและสงเสริมใหขาราชการ/เจาหนาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ปฏิ บั ติ ร าชการอย า งมี คุ ณ ธรรม มี ค วามโปร ง ใส และปราศจากการทุ จ ริ ต โดยมี แ นวทางสร า งคุ ณ ธรรม
และความโปรงใสในการบริหารงาน เพื่อใหสาธารณชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย มีความเชื่อมั่นตอการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ จำนวน ๖ ดาน ดังตอไปนี้

๑. ดานความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มี
ความโปรงใส การมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Gevernance) ดวยความ
เปนธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังนี้
๑.๑ การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนการดำเนินงานในขั้นตอนตางๆ
ของหนว ยงาน ตั้ งแตก ารแสดงความคิด เห็ น รว มวางแผนและจั ด แผนงาน รว มดำเนิ น การและรว มติด ตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงาน
๑.๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตองดำเนินการและสงเสริมใหเกิดความ
โปรงใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด
๑.๓ การใหและเปดเผยข อมูลตางๆ ของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวน
รวมถึงการใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
๑.๕ การดำเนิ น การ/การจั ด การกั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
เจาหนาที่อันไมโปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่
๒. ด า นความพร อ มรั บ ผิ ด (Accountability) หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ ของ
เจาหนาที่ที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเอง โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐโดยมุงผลสำเร็จของงาน ดังนี้
๒.๑ ผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงาน ตองมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๒.๒ การปฏิบั ติงานในทุ กขั้น ตอนของเจาหนาที่ ที่มีความถูกตองตามกฎหมาย และ
ระเบียบขอบังคับตางๆ อยางครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ านของตนเอง

-๒๒.๓ การกำหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารที่จะตองมีเจตจำนงในการบริหารงาน
อยางซื่อสัตยสุจริต และพรอมรับ ผิดเมื่ อเกิดความผิดพลาด เพื่ อสรางความเชื่อ มั่นแกสังคมวาการขับ เคลื่อน
หนวยงานจะเปนไปอยางมีคณ
ุ ธรรมและธรรมาภิบาล
๓. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) หมายถึง พฤติกรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐที่มีการดำเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหวางการ
สงมอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพอง หากเจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติกรรมเหลานี้มากและเจาหนาที่ของ
หน วยงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการใหบริการดวยความเปนธรรมแลวก็จะสงผลใหหนวยงาน
มีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑ มี น โยบาย/แนวทาง เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ จ า หน า ที่ ใ ช ต ำแหน ง หน า ที่ ใ นการ
เอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพองของตนเอง หรือผูอื่นผูใด
๓.๒ มีแนวทางปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่เปนพฤติกรรมที่เขา
ขายการทุจริตตอเจาหนาที่ เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อแลกกับ

การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาที่/การใชตำแหนงหนาที่ของตนเองอยางไมเปนธรรม
เพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพองของตนเอง หรือผูอื่นผูใด
๓.๓ มีแนวทางการปองกันการปฏิบัติห นาที่ของผูบริห าร มิใหมีพ ฤติกรรมที่เขาข าย
การทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีคุณ ลักษณะเปนการทุจ ริตที่เกิดจากความสัม พัน ธเกื้อหนุนกันระหวางผูบ ริห าร
ของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนหนวยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน
ของหนวยงานแลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารหนวยงาน
๔. วัฒนธรรมในองคกร (Integrity Culture) หมายถึง หนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบตอตาน
การทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ การปลูกฝงและสรางใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการกระทำ
ที่เปนผลประโยชนที่ทับซอน หรือสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได
๔.๒ การปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ
เจ า หน า ที่ จ นกลายเป น แนวทางการปฏิ บั ติ ห รื อ วั ฒ นธรรมที่ ดี ข องหน ว ยงาน เป น การกล อ มเกลาทางสั งคม
(Socialization) ให ไม ย อมรั บ พฤติ ก รรมการทุ จ ริ ต จนกระทั่ ง ไม ท นต อ การทุ จ ริต และก อ ให เกิ ด การลงโทษ
ทางสังคม (Socialization) อันจะทำใหเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะทำการทุจริต
๔.๓ กำหนดและจัดทำแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
๔.๔ มีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให
เจาหนาที่ในหนวยงานเห็นความสำคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนกอใหเกิดเปนวัฒ นธรรม
ในการรวมตอตานการทุจริตได
๕. คุณ ธรรมการทำงานในหน ว ยงาน (Work Integrity) หมายถึ ง ระบบการบริห ารงานของ
หนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนนผลประโยชนสวนรวม
มีระบบการบริหารงานในระบบหนวยงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยึดหลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแกการสรรหา การพัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย การบริหารงบประมาณ (Budget
Execution) ยึดหลักความคุมคา หมายถึง หนวยงานมีการใชจายงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
และตรงตามวัตถุประสงคการใชจายงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work
Assignment) ยึดหลักการคำนึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้

-๓๕.๑ การใหความสำคัญกับการปฏิบัติงาน โดยใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบั ติงาน
ตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยการกำหนดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๕.๒ การบริห ารงานบุคคลภายในหนวยงาน เชน การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย พิจารณา
ความดีความชอบ ฯลฯ ตองเป นไปดว ยความยุ ติธรรม มีคุ ณ ธรรมในการบริห ารงานบุ คคลภายในหน วยงาน
มีกระบวนการสรางแรงจูงใจและความกาวหนาในหนวยงาน และในดานการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่

๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานงบประมาณ การใชจายเงินงบประมาณจะตอง
เป น ไปอย า งโปรงใสและจะต อ งพิ จ ารณาใช จ า ยในสิ่ งที่ จ ำเป นต อ การดำเนิ น งานตามภารกิ จ ของหน ว ยงาน
อยางคุมคามากที่สุด
๕.๔ การมีคุณ ธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญ ชาที่จะตอง
คำนึงถึงขอบเขตอำนาจหนาที่ตามกฎหมายของผูรับมอบหมายงาน มีความเปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคน
อยางเทาเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงานที่ไดรับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบใน
ผลงานที่ไดมอบหมายไปดวย
๕.๕ การใหความสำคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยและการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ในหนวยงาน
๖. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน (Communication) หมายถึง การสื่อสารภายในหนวยงาน
มีการประชาสัมพันธขาวสารอยูเปนประจำ เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบขอมูลขาวสารไปในทิศทาง
เดียวกัน ใหความสำคัญกับเนื้อหา ชองทาง วิธีการ และความถี่ในการสื่อสารเพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ดาน
ตามหลั ก ประสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลให เจ า หน า ที่ ทุ ก ระดั บ รั บ รูเข า ใจ และนำไปปฏิ บั ติ อ ย า งมี คุณ ธรรม
และความโปรงใส
แนวทางการดำเนินงาน
๑.บริ ห ารงานและปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมุ ง ตอบสนองความต อ งการ
ของผูรับบริการดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม
๒.ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มและทั ศ นคติ ให บุ ค ลากรในสั ง กั ด มี ค วามรู ค วามเข า ใจ ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
๓.ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง สงเสริมการดำเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอนและเปด
โอกาสใหภ าคเอกชน และภาคประชาชน เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเป ดเผยขอมูล
ขาวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔.ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียน รองทุกข
๕.กรณีพบการทุจริต จะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง
ประกาศ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
-----------------------------สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ มุงเนนที่จะบริหารจัดการองคกรอยาง มี
ธรรมาภิบาล โดยใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ เพื่อสรางความ
ศรัทธาและเชื่อมั่นแกสังคมวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เปนองคกรธรรมาภิบาลใน
ฐานะผูบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริห ารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได พรอมรับผิดชอบและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้
ขอให บุคลากรทุกคนมุงมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจดวยความซื่อสัตย สุจ ริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต
ภายใตนโยบาย ดังตอไปนี้
๑) ดานความโปรงใส คือ เปดเผยขอมูลการดำเนินภารกิจของหนวยงาน รวมถึงขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง เปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องรองเรียนที่ชัดเจน
๒) ดานความพรอมรับผิด คือ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอยางเต็มประสิทธิภาพ ภายใตกฎหมาย
ระเบี ยบ วิธีการที่ถูก ตอง รับ ผิดชอบตอ การตัดสินใจและการบริหารงาน และพรอมที่จะถูกตรวจสอบเพื่ อให
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
๓) ดานความปลอดจากการทุจ ริตถ คือ ปฏิบัติห นาที่ดวยความซื่อสัตยสุจ ริต ไมใชตำแหน ง
หนาที่เอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือรับสินบน
๔) ด านวัฒ นธรรมในองค ก ร คื อ มี ก ารปฏิ บั ติ ราชการตามภารกิ จ ของหน ว ยงานที่ ยึ ด หลั ก
คุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
๕) ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความ
เปนธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ
งบประมาณ และการมอบหมายงาน
จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2

