
 

 

ประกาศส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 

เร่ือง เจตจ านงสจุริตในการบริหารงานส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 

................................................................................. 

  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาหนองคายเขต 2 มคีวามมุง่มัน่ในการบริหารงานให้ส าเร็จ
ตามพนัธกิจ อยา่งมีธรรมาภิบาล โดยให้ความส าคญักบัการปอ้งกนัปราบปราบการทจุริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้าง
ความศรัทธาและเช่ือมัน่แก่สงัคมวา่ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 เป็นองค์การธรรมาภิบาล 
ในฐานะผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 จงึขอประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ ทัง้นี ้ขอให้
บคุลากรทกุคนมุง่มัน่ปฏิบตัิงานตามภารกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต มีคณุธรรม และปราศจากการทจุริตภายใต้นโยบาย 
ดงัตอ่ไปนี ้

  1.  ด้านความโปร่งใส คือเปิดเผยข้อมลูการด าเนินภารกิจของหนว่ยงาน รวมถงึข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้าง
เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจดการเร่ือง
ร้องเรียนที่ชดัเจน 

  2.  ด้านความพร้อมรับผิดชอบ คอืมุง่มัน่ตัง้ใจปฏิบตัิราชการอยา่งเต็มประสทิธิภาพภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ วิธีการท่ีถกูต้อง รับผิดชอบตอ่การตดัสนิใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถกูตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิด
ความเช่ือมัน่ตอ่ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 

  3.  ด้านความปลอดจากการทจุริต คือปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ไมใ่ช้ต าแหนง่หน้าที่เอือ้
ประโยชน์แก่ตนเองหรือรับสนิบน 

  4. ด้ายวฒันธรรมคณุธรรมในองค์กร คือ ไมย่อมรับการทจุริตทกุประเภทและไมเ่พิกเฉยทีจ่ะด าเนนิการ
เพื่อยบัยัง้การทจุริตในหนว่ยงาน 

  5.  ด้านคณุธรรมในหนว่ยงาน คอืก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน มีความเป็นธรรมในการ
ปฏิบตัิงาน อ านวยความยตุธิรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคล และการบริหารจดัการงบประมาณ และ
มอบหมายงาน 

 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบตัิโดยทัว่กนั 

 

                                                   ประกาศ ณ วนัท่ี  3  เดือนเมษายน  พ.ศ.2561 

 

                                                                   
                                                                 (นายภญัญ ู ภริูศรี) 
  ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 



 

A Declaration of Intent to Administrate 
Nongkhai Primary Educational Service Area Office 2  

................................................................................. 

Nongkhai Primary Educational Service Area Office 2 commits to accomplish 
the mission-base management with Good Governance. With a heavy focus on preventing 
and eliminating corruption and misconduct, this office wishes to build credibility from the 
society as organization adhering to principles and standards of good governance. As the 
leader of  Nongkhai Primary Educational Service Area Office 2, I would like to announce my 
intention to administrate this organization in an honest, transparent, accountable and 
responsible manner whilst fighting against all forms of corruption. As such, I urge all 
personnel to perform their duties with dedication, honesty and integrity by refraining from 
corruption and adhering to the following principles: 

1.  Transparency: We are required to reveal information regarding the 
implementation of official tasks and procurement, provide opportunities for the general 
public or stakeholders to participate in Nongkhai Primary Educational Service Area Office 2  
, inspection, and establish a precise administration and management system in dealing with 
complaints. 
 2.  Accountability: We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and 
regulation, follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when 
making decisions, while operating relevant administration and management systems, to gain 
credibility form the general public. 
 3.  Corruption-free: We intent to carry out our tasks honestly and refrain from using 
our positions for personal benefits such as bribery our special perks. 
 4.  Organization Culture and Integrity: We will not tolerate any forms of corruption 
and will put an end to any corruption found in our organization. 
 5.  Organization word Ethics: We will set up concise performance standards and 
systems relating to management of personnel, budget and job assignments to ensure 
equitability and accountability. 
 Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 
 
    Given on April 3,B.E.2561 (2018)       

                         
                                                 (Mr.Phanyu  Phurisi) 
      The Director of the Secondary Educational Service Area Office 



 


