ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
---------------------------------------------สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๒ ให$ ค วามสำคั ญ กั บ การบริ ห ารงานด$ า น
คุณธรรมและความโปร-งใสตามเจตนารมณ.ของรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข$อมูล
ข-าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว-าด$วยหลักเกณฑ.และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร.ชาติว-าด$วยการป<องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
นโยบายรัฐบาลข$อที่ ๑๐ “การส-งเสริมการบริหารราชการแผ-นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป<องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ” กำหนดให$ปลูกฝFงค-านิยม คุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปHน
ข$าราชการและความซื่อสัตย.ควบคู-กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป<องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิชอบของเจ$ าหน$ าที่ ของรัฐ ทุ กระดั บ และตอบสนองความต$ องการ พร$อมอำนวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสร$างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
ข$าพเจ$าในฐานะผู$บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ขอประกาศเจตนารมณ.
ว-าจะบริหารงานด$วยความซื่อสัตย.สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย-างโปร-งใส ตรวจสอบได$ พร$อมรับผิดชอบเพื่อสร$าง
ความเชื่อมั่นแก-สังคมว-า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ มีเจตจำนงต-อต$านการทุจริต
คอร.รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให$สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เปHนองค.กร
ธรรมาภิบาลและความโปร-งใส โดยดำเนินการดังนี้
๑. มุ-งพัฒ นาองค.กรสู-ความโปร-งใส มีความทัน สมั ยด$านการสื่อสาร ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย
ระเบี ยบและข$อบั งคับ อย- างครบถ$ วน เคร-งครัด ตลอดจนส-งเสริมให$ บุ คลากรปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ยบและ
ข$อบังคับที่กำหนด
๒. ปลูกฝFงและสร$างความตระหนักรู$ ค-านิยมในการต-อต$านการทุจริตคอร.รัปชั่น รู$จักแยกแยะประโยชน.
ส-วนตนกับประโยชน.ส-วนรวมให$ได$ เพื่อปลูกฝFงจิตสำนึกในด$านคุณธรรมและป<องกันการทุจริตคอร.รัปชั่นในหน-วยงาน
รวมถึงการมีถ-วงดุลภายในที่เข$มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให$บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๒ เกิดวัฒนธรรมการต-อต$านการทุจริตคอร.รัปชั่นอย-างยั่งยืน
๓. มุ-งมั่นปฏิบัติงานด$วยความเปHนธรรม ซื่อสัตย. สุจริต รวดเร็ว โปร-งใสและมีประสิทธิภาพ เท-าทันต-อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล$องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
๔. ร-วมแก$ไขและสร$างเครือข-ายต-อต$านการทุจริตบนพื้นฐานค-านิยม “ร-วมสร$างประสานความคิด จิตโอบอ$อมอารี
สามัคคีมีวินัย ใส-ใจบริการ” สู-การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให$มีคุณภาพและมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ความเปHนไทย
๕. มุ-งบริห ารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบ าลและร-วมกันสร$างวัฒ นธรรมและคุณธรรมให$เกิดขึ้นในองค. กร
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและจะบริหารงบประมาณด$วยความโปร-งใส คุ$มค-า ก-อให$เกิดประโยชน.สูงสุด
แก-ทางราชการและพร$อมแสดงความรับ ผิด หากการปฏิ บั ติงานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๒ ส-งผลกระทบและเกิดความเสียหายต-อสังคมโดยรวม
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเผชิญศักดิ์ แก$วเขียว)
ผู$อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒

A Declaration of Upright Intent to Administrate
the Office of Suphan Buri Primary Education Service Area Office 2
---------------------------------------------The Suphan Buri Primary Education Service Area Office 2 values and gives importance to
morals, transparency in management, and emphasis on the Kingdom of Thailand. These values
are backed by: Constitute B.E. 2560, Thai Official Information Act B.E. 2540, Thai Royal Decree on
Criteria and Procedures for Good Governance B.E. 2546, National Anti-Corruption Strategy Phase 3
B.E. 2560 – 2564, Government policy statement number 10 on promoting the administration of
state affairs that upholds good governance and prevents corruption in the public sectors. This
prescribes the cultivation of moral ethics and values to uphold the integrity of a public servant
in tandem with effective government administration.
As the leader of Suphan Buri Primary Education Service Area Office 2, 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, integrity and a commitment to
adhere to the following principles:
1. Develop the organization. Perform all procedures according to the law. Encourage staff
to comply with laws, rules and regulations.
2. Cultivate and create awareness in anti-corruption. Recognize personal benefits versus
common benefits. Instill a sense of morality and prevent corruption in the organization. Having a
strong and effective internal balance will ensure personnel in the Office of Suphan buri Primary
Educational Service Area 2 have a culture of sustainable anti-corruption.
3. Work with fairness, honesty, integrity, speed, transparency and efficiency. Keep up with
the dynamics of corruption and in line with operational standards.
4. Solve and create a network against corruption based on the value; "Jointly create
ideas, unity, discipline, and attend to serve." Support the provision of basic education to have
international quality and standards based on Thai culture, cores and values.
5. Adhere to the principles of good governance and jointly create culture and morality in
the organization. Have clear operational standards and manage the budget with transparency,
worthiness for maximum benefit to the government. Be ready to be held accountable when the
Office of Suphan Buri Primary Educational Service Area Office 2 affects and causes damage to
society as a whole.
Announced on 5th November, 2021 (B.E.2564)

(Mr.Phachernsak Kaewkhiew)
Director of Suphan Buri Primary Education Service Area Office 2

