ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
---------------------------------------------------

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ มุ่งบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานด้วยความเที่ยงธรรม มีความโปร่งใส เพื่อให้การบริหารงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในฐานะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จึงขอประกาศ
เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน ดังนี้
๑. มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความโปร่งใส กระชับฉับไว มีความทันสมัยด้านการสื่อสาร
๒. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส
๓. ร่วมแก้ไขและสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต บนพื้นฐานค่านิยม “ประสานความคิด จิตโอบ
อ้อมอารี สามัคคีมีวินัย ใส่ใจบริการ” สู่การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
๔. ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๒ จึ งได้ ป ระกาศเจตจ านงสุ จ ริ ต
ในการบริ ห ารงานไว้ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ ข้ า ราชการ และบุ ค ลากรในองค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

of Suphanburi Primary Educational Service Area ffice 2
On Declaration of lntent to Administrate Suphanburi Primary Educationa[
Service Area ffice 2 with Honesiy & lntegrity
Announcement

Suphanburi Primary Educational Seruice Area Office 2 commits to accompLish the
mission

- based

management with good governance with focus on the principtes of fair

management , transparent in order to ensure the highest efficiency management.

the Director of Suphanburi Primary EducationaL Service Area ffice 2,
I woutd tike to announce my intention to lead this organizatlon and adhere to the
As

fottowing ways:
1. To devetop

the organization to be transparent, concise and instantty, modern

on communlcation.
2. Manage with honesty, integrity, morallty and transparency.

network based on vatues
"Co-create ideas Liberat mind, unity and has disciptine, caring for services" to support basic
education management for international qual.ity and standards. On the basis of being Thai.
3. Jointl.y edit and create anti-corruption

4- Accompany with create a moral cutture in the organization, have ctear

operationa[ standards fair in working and bring to the

host beneflt to the government.

Suphanburi Primary Educational Service Area

ffice 2

the intention
of good faith. ln administration as a guidetine for government officiats and personnel in the
organization to create maximum benefits for the peopte and the nation wi[[ continue.
Hereby announced

to be acknowtedged and practiced by atl involved.

Given on

tf

February 2019

(Mr.

Director

of

has announced

Nit

Prompasit)

Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
---------------------------------------------------

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ได้บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสกัดกั้นการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิด ปลอดจากการทุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอประกาศนโยบายสุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ดังนี้
๑. การพัฒนาบุคลากรสู่ความโปร่งใส เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
๒. การเสริมสร้างความตระหนักต่อค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. การเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม ความโปร่งใส รักษาระเบียบวินัยในองค์กร
๔. การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด
๕. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จึงได้ประกาศนโยบายสุจริตในการบริหารงาน
ไว้เป็นแนวปฏิบัติ สาหรับข้าราชการและบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างความไว้วางใจของสังคม และความรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติสืบไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
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