
           

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

________________________ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ขอประกาศ 
เจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิด
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ มีเจตจ านงต่อต้าน    
การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒        
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด 
  ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ และประเทศชาติ เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน 
  ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ    
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชัน 
  ๔. มุ่งม่ันปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เท่าทัน         
ต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  ๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้น         
ในองค์กร และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อม
แสดงความรับผิด หากการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ส่งผลกระทบ
และเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
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Declaration of Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 
Topic: The Conduc of Honesty, Integrity and Transparency of the Administration in  

Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 
Become a corporate governance and transparency 

________________________ 

  I , as an executive of  Chonburi Primary Educational Service Area Office 2, 
announced that. To manage the business with honesty in accordance with good governance, 
transparency and accountability. To build confidence in the society. The Chonburi Primary 
Educational Service Area Office 2 has anti-corruption intent. All forms of Chonburi Primary 
Educational Service Area Office 2 as a good corporate governance and transparency. 
  1. Perform all procedures in accordance with the laws, rules and regulations 
strictly and encourage personnel to comply with the laws, rules and regulations;  
  2. Conscience is to be inculcates and awareness is created concerning the effort 
and will to oppose and prevent corruption. The personnel concerned are made to realize how 
to distinguish personal and public interests. Consciousness and virtues are to be developed in 
the personnel concerned. The personnel of Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 
are to be aware of the adverse effects of corruption on their organization in particular and the 
country as a whole;          
  3. Not to accept corrupt behavior, This is not a blame for the corruption and    
the causes of social sanction, which would result in shame of fear to corrupt official in Chonburi 
Primary Educational Service Area Office 2       
  4. Commit to work with fairness. Honesty, speed and efficiency. The dynamics of 
corruption and compliance with standards in the workplace;    
  5. Management is based on good governance. And together create a moral 
culture to occur in the organization. And budget management with transparency, cost 
effectiveness. The benefits to the government. And Show the liability. If the performance of 
Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 affected and occurred. Total damage to 
society. 
   Announced on  6th June, 2019 
 

 
(Mr. Ekkawat  Udsaneepun) 

                 Director of Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 


