OIT- ข้อ 34
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ
o34

ข้อมูล
เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o
แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
o
ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
.................................................................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีเจตนาต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในคุณธรรมและธรรมาภิบาลใน 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส คือ การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล
การดาเนินการภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ คือ มีเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและมีความพร้อม
ที่จะรับผิดในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
3. ด้านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
ในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอด
วัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละอายเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดาเนินการมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. ด้านคุณธรรมในการทางานในหน่วยงาน คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดย
มีกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงาน
ในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ เปิดเผยหรือแจ้งนโยบายในการบริหารงานให้ทราบ
ล่วงหน้ายอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

Announcement of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2
On Declaration of Intention management with Integrity
............................................................................................................................. ....
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 declares the intention on
honesty, good governance, transparency, accountability and ready to responsibility that
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 focus on anti-corruption. In order to
create social trust which driving the organization under morality and good governance in 6
part as follow:
1. Transparency – The organization disseminate information about procurement and
various task. The stakeholders should be invited to participate monitor the operation on a
regular basis and to solve requirement.
2. Accountability – The organization declares the intention on honesty which holds
the liability for responsibility in all working and management.
3. Corruption-Free Operation – The organization has anti-corruption in policy and
anti-personal benefit or bribe.
4. Integrity Culture – Good governance is cultivated and encouraged among the
personal on a regular practice or as a corporate culture. All corruption is unacceptable with
attentive to suppress all corruption. The anti-corruption scheme is planned. There are clear
guidelines to prevent conflict of interest.
5. Morality – There is a clear standard of work performance. Fairness and ethics shall
be upheld in various areas of management including human resources management, budget
management, task assignment, and workplace environment management.
6. Internal Organization Communication – The Organization disseminates information
or policy in management to keep inform, accept opinion and suggestion of officer.
Please kindly be informed accordingly,
Announced on 22nd May, 2018

(Miss Rattana Yusawat)
Director of Chanthaburi Primary Educational Service Area office 2

