ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
------------------------------------------------------------ข้าพเจ้า นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ในฐานะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ขอแสดงเจตจานงต่อสาธารณชนว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ
และบุคคลกรในสังกัดทุกคนปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบ
ความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม โดยจะดาเนินการดังนี้
๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบครัน เคร่งครัด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รู้จัก
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในหน่วยงาน
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความ
โปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดหากการปฏิบัติงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม
โดยรวม
๖. แนวทางการดาเนินงานตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

แนวทางการดาเนินงานตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
---------------------------๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
๑.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการ
ตามขั้นตอนและรายละเอียดที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เสมอภาค
เท่าเทียม
๑.๒ สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง
ของตน หรือผู้อื่นผู้ใด
๑.๓ กาหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการกระทา
ผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. การใช้งบประมาณ
๒.๑ จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับกาหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ
๒.๒ ให้ความสาคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่า ตรวจสอบได้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อนพ้อง กากับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบ
๒.๓ การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ
และเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องควบคุม กากับดูแลหรืออนุมัติการเบิกจ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
๓. การใช้อานาจ
๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
ให้เหมะสมกับความสามารถของแต่ละตาแหน่ง และติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสาเร็จ
๓.๒ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน การคัดเลือกบุคคล
อย่างเป็นธรรม
๓.๓ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตาแหน่ง หรืออานาจหน้าที่ในราชการเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๔.๑ เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

-๒๔.๒ กากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินและการยืมทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๕.๑ ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕.๒ จัดทามาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
และรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการและรายงานผล
๕.๓ เสริมสร้างจิตสานึกของเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม
๕.๔ การปลูกฝัง แนะนา หรือถ่ายทอดแก่กันและกันของเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวปฏิบัติ
ประจาหรือวัฒนธรรมที่ดีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๖.คุณภาพการดาเนินงาน
๖.๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
มีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและซื่อตรงต่อหน้าที่
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อรับบริการ
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ผู้บริหารระดับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา, ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสทั้ง ๑๐ ด้าน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดความตระหนัก
และนานโยบายไปปฏิบัติ
๘. การปรับปรุงระบบการทางาน
๘.๑ ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารมีคุณภาพ
๘.๒ มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
๘.๓ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น
ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๙.๑ ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๙.๒ การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต ๒ มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

-๓–
๑๐. การป้องกันการทุจริต
๑๐.๑ ดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตามเจตจานงสุจริตด้านการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสมีธรรมาภิบาล
๑๐.๒ ดาเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และกาหนดแนวทางหรือจัดมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต
๑๐.๓ ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๑๐.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต ๒ ร่วมสร้างภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

Announcement of Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2
Regarding the honest will in the administration
And the policy on moral building and operational transparency
Of Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2
------------------------------I am Thaweesit Manchid as the administrator of Chachoengsao Primary
Educational Service Area Office 2 would like to show the intention to the public that will
manage it with honesty, good governance and against all forms of corruption. Ready to
promote and support all civil servants and affiliated personnel to comply with the mission
of the agency with morality, transparency resulting in maximum efficiency and effectiveness
towards the government ready to protect the interests of the state and impartiality
to the public equally and equally. Which will proceed as follows.
1. Perform every step according to the law statute and complete regulations
strictly as well as encouraging personnel to work in accordance with the law statute and
prevent corruption in the department.
2. Cultivate and raise awareness. Anti-corruption values know how to
distinguish between personal benefit and public interest in order to instill a sense of
morality. And prevent corruption in the department.
3. Not accepting corruption behavior and not tolerating corruption causing
social sanction which will cause personnel under the Chachoengsao Primary Educational
Service Area Office 2 to be ashamed or fear of committing corruption.
4. Cultivate awareness among learners of schools under the Office of
Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 being aware of the bad effects and
anti-corruption
5. Focus on administration by adhering to the principles of good governance,
performing duties and managing the agencies with honesty and mutuality, creating a culture
of morality in the organization and managing the budget with transparency, worthiness, for
the maximum benefit to Government and is ready to show liability if the operation of
Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 affects and damage to Society
as a whole.

-26. Guidelines for operations as detailed attached to this announcement.
Announced on

29 January 2021

(Mr. Thaweesit Manchid)
Director of Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2

