ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
..................................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้ความสาคัญกับการบริหารงาน
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้ศึกษาและจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในหน่วยงาน ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ตลอดจน
การสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จะต้อง ตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้รับบริการ และคาดหมายว่าข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัดทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อใช้เปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานงต่อสาธารณชนในฐานะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะธารงและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ และมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน ผู้รับบริการ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จะยึดมั่น
การเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิลัยทัศน์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ว่า “ภายในปี 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นองค์กร
ที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย”
ในนามของผู้บริหารทุกระดับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
มีเจตจานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดาเนินการ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด
ตลอดจน ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
/ปลูกฝังและสร้างความ…

-22. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการ
และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้ข้าราชการและบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 เกิดความละอาย หรือ ความกลัวที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
5.1 ประสานงานและความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
5.2 ประสานความร่วมมือ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัด และ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3 ให้ความรู้แนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัด เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
5.4 ร่วมกันจัดทาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร่วมดาเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
..................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้ความสาคัญกับการบริหารงาน
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ และเสริมสร้างระบบคุณธรรม
ข้าพเจ้า ในฐานะผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จึงขอให้คามั่นในการบริหารงานว่า จะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต
โดยมีแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จานวน
6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กาหนด มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ
และเปิดเผยข้อมูลในการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ตามความเหมาะสม บนพื้นฐานของการดาเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

-2(3) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปฏิบัติราชการ
ด้วยความมุ่งมั่นและประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการ โดยการมีส่วนร่วมของข้าราชการครู
และบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 บรรลุวิลัยทัศน์ที่กาหนด
ไว้คือ “ภายในปี 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นองค์กรที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
(2) มอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ซื่อตรง
ต่อหน้าที่
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีจิตสานึกด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) เสริมสร้างจิตสานึกของข้าราชการและบุคลากร ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม
(2) กาหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากร ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต
คอร์รัปชั่น และ ละอายที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
(2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมได้

-35. ด้านคุณธรรมการทางานในนน่วงงาน การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และมีคุณธรรมในการบริหารงาน
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม
การมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
(2) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม
และไม่เลือกปฏิบัติ
(3) ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัก
ความคุ้มค่าและตรวจสอบได้
(4) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่อสร้างให้ข้าราชการครูและ
บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา , รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้ง 5 ด้าน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตระหนักถึงการนานโยบายไปปฏิบัติ
(2) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ทางระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ เว็ปไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
http://chan2.obec.go.th
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(นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

