
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

----------------------------------------------- 
ด้วยรัฐบาลได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กําหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เป็นกลยุทธ์ 
ที่สําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
และหน่วยงานในสังกัด  

ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จึงประกาศ เจตจํานงสุจริต 
ในการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ต่อคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด 
และต่อสาธารณชน  เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และหน่วยงานในสังกัด 
ดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็น
สําคัญ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบความพร้อมรับผิดและพร้อมที่จะถูก
ตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ดําเนินการไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดําเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต อีกทั้ง  
ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายจรัญ  หวานคํา) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

  



 
Announcement of the Rayong Primary Educational Service Area Office 2 

Subject : Declaration of Integrity in Administration 

------------------------------------- 

The National Strategy about balancing and developing management system in 
terms of pushing forward the significant policy of anti-corruption are agreed as the standards to 
foster awareness of anti-corruption which  is a prime strategy to protect and suppress 
government sector's corruption. These approaches are assigned for implementations for all 
sectors in the Rayong Primary Educational Service Area Office 2. 

In this regard, the Rayong Primary Educational Service Area Office 2 would 
hereby declare an honest intention on the administration based upon the principles of good 
governance with corruption free for all sectors in the Rayong Primary Educational Service Area 
Office 2 : administrators, officials and general public by working effectively and promoting 
openness, developing an offensive anti-corruption system which strengthen maximum benefits 
for general public, establishing moral culture organization that reveals accurate information in 
all operating activities, especially the Rayong Primary Educational Service Area Office 2 is 
inspection and operational audit. We do not tolerate any forms of corruption, do not involve in 
corruption, and will put an end to any corruption found out in our organization. The Rayong 
Primary Educational Service Area Office 2 intends to serve the needs of the citizens with the 
equal and fair services in order to promote trustworthy organization.  

Herby announced to be acknowledged and practiced by all involved. 
 

 Announced on 11 January 2021 
 
 
 

(Mr.Charan  Wankum) 
The Director of Rayong Primary Educational Service Area Office 2 

 


