ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
-----------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
ให้สาเร็จตามพันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสาคัญ กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบเพื่ อสร้ างความศรั ท ธาและเชื่ อ มั่นแก่ สั ง คมว่ า ส านักงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษา
อุ ด รธานี เขต 4 เป็ น องค์ ก รธรรมาธิ บ าล ในฐานะผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุ ด รธานี เขต 4 จึ ง ขอประกาศเจตจ านงในการบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อย่ า งโปร่ ง ใส
สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้ง นี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่ง มั่ น
ปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้
1. ด้ า นความโปร่ ง ใส คื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล การด าเนิ นภารกิ จ ของหน่ วยงาน รวมถึ ง ข้ อ มูล
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบ
และมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
2. ด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด คื อ มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพภายใต้
กฎหมาย ระเบี ย บ วิ ธี ก ารที่ ถู ก ต้ อ ง รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิ น ใจและการบริ ห ารงาน และพร้ อ มที่ จ ะ
ถู ก ตรวจสอบเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี
เขต 4
3. ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉย
ที่จะดาเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน
5. ด้ า นคุ ณ ธรรมการท างานในหน่ วยงาน คื อ ก าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ดเจน
มี ค วามเป็ น ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน อ านวยความยุ ติ ธ รรมและมี ค วามโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงานบุ ค คล
การบริหารจัดการงบประมาณ และมอบหมายงาน
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายวิทยา ประวะโข)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

A Declaration of Intent to Administrate
Udonthani Primary Educational Service Area Office 4 (PESAO UD4)
----------------------Udonthani Primary Educational Service Area Office 4 commits to accomplish
the mission based 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 the principle and standards of good governance. As the leader of
the PESAO UD4, 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 PESAO UD4, 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 intend to carry out our tasks honestly and refrain from
using our positions for personal benefits such as bribery our special perks.
4. Organizational Culture and Integrity: We will not tolerate any forms of
corruption and will put an end to any corruption found in our organization.
5. Organizational 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 January 4, B.E. 2561 (2018)

(Mr. Vitthaya Pravacho)
Director of Udonthani Primary Educational Service Area Office 4

Thông báo từ cơ quan giáo dục cấp trung học tỉnh Udonthani, khu vực 4
Chủ đề: Sự minh bạch trong công việc tại từng khu vực giáo dục
cấp trung học tỉnh Udonthani, khu vực 4
-----------------------------------------------------------------Cơ quan quản lí giáo dục cấp tiểu học tỉnh Udonthani, khu vực 4 xin cam kết sẽ
hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng quy trình tránh các trường hợp không minh bạch
để tạo niềm tin cho cộng đồng và xã hội rằng cơ quan quản lí giáo dục cấp tiểu học tỉnh
Udonthani, khu vực 4 là cơ quan gương mẫu với tư cách là giám đốc cơ quan quản lí giáo dục
cấp tiểu học tỉnh Udonthani, khu vực 4 xin thông báo về sự minh bạch trong công tác bằng sự
trung thực có thể kiểm chứng đồng thời chịu trách nhiệm và dốc sức chống lại sự không minh
bạch dưới mọi hình thức. Chúc cho các đồng chí yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao phó một
cách trung thực, minh bạch, có đạo đức, và phòng tránh các trường hợp không minh bạch theo
các quy định sau đây:
1. Minh bạch là công khai thông tin quá trình tác nghiệp của tổ chức cho đến
thông tin chi tiêu tạo cơ hội cho người dân và các cá nhân liên quan có thể kiểm tra và có hệ
thống xử lí các khiếu nại rõ ràng.
2. Chịu trách nhiệm là sự cam kết thực thi quyền và nghĩa vụ theo quy định của
pháp luật. Chịu trách nhiệm với các quyết định và sẵn sàng cho sự thanh tra, tạo niềm tin của
nhân dân đối với cơ quan quản lí giáo dục cấp tiểu học tỉnh Udonthani, khu vực 4.
3. Phòng tránh khỏi sự thiếu minh bạch là việc thực hiện nhiệm vụ bằng sự trung
thực, không dùng chức quyền để thu lợi cho bản thân hoặc mưu đồ chiếm đoạt tài sản.
4. Văn hóa đạo đức trong tổ chức là nhất định không thực hiện các hành vi thiếu
trung thực hoặc thiếu minh bạch và không che dấu, bảo vệ các hành vi đó trong tổ chức.
5. Đạo đức trong công việc là việc thành lập các quy định trong việc thực hiện
công việc một cách rõ ràng có tình có lí khi thực hiện. Ủng hộ sự công bằng và minh bạch trong
công tác từ nhân viên quản lí ngân sách cho đến người phân công việc.
Xin thông báo để mọi người biết và thực hiện theo
Thông báo ngày 4 tháng 1 năm 2018.

Ông Vitthaya Pravacho
Giám đốc cơ quan quản lí giáo dục cấp tiểu học tỉnh Udonthani, khu vực 4
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ສ ານັ ກງານເຂດປະຖົ ມສື ກສາອຸ ດອນທານ ເຂດ 4 ມ ຄວາມໝຸື້ ງໝັື້ ນໃນການ
ບລິຫານງານ ໃຫື້ ສາເລັດຕາມພັນທະກິດຢີ່າງມທາມະພິບານ ໂດຍໃຫື້ ຄວາມສາຄັນກັບ
ການປື້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການສື້ ໂກງ ແລະ ປະພຶດບີ່ ຊອບເພີ່ື ອສື້ າງຄວາມສັດທາ
ແລະ ເຊືີ່ ອໝັື້ ນແກີ່ ສັ ງຄົ ມວີ່ າ ສ ານັ ກງານເຂດປະຖົ ມສື ກສາອຸ ດອນທານ ເຂດ 4 ຈືີ່ ງຂ
ປະກາດເຈດຈານົງໃນການບລິຫານງານດື້ ວຍຄວາມຊືີ່ສັດຢີ່າງໂປີ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບ
ໄດື້ ພື້ ອມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕີ່ ຕື້ ານການສື້ ໂກງ ທຸກຮູ ບແບບ ທື້ັ ງນື້ ຂໃຫື້ ພະນັກງານທຸກ
ຄົນ ໝຸື້ງໝັື້ນປະຕິບັດງານຕາມພາລະກິດ ດື້ ວຍຄວາມຊືີ່ສັດ ມຄຸນນະທາ ແລະ ໂດຍບີ່ ມ
ການສື້ ໂກງ ພາຍໃຕື້ ນະໂຍບາຍ ດີ່ັ ງຕີ່ ໄປນື້
1. ດື້ ວຍຄວາມໂປີ່ງໃສ ຄື ເປດເຜຍການດາເນນພາລະກິດ ຂອງໜີ່ ວຍງານລວມເຖິງ
ການຈັ ດຊື້ື ຈັ ດຈື້ າງ, ເປ ດໂອກາດໃຫື້ ປະຊາຊົ ນ ຫື ຜູື້ ມ ສີ່ ວນໄດື້ , ສີ່ ວນເສຍ ເຂື້ົ າມາມ
ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການກວດສອບ ແລະ ມ ລະບົ ບ ການບ ລິ ຫານ ຈັ ດການ ເຮືີ່ ອງ, ຮື້ ອງຮຽນ,
ທີ່ ຊັດເຈນ
2. ດື້ ານຄວາມຮັ ບຜິ ດຊອບ ຄື ໝຸື້ ງໝ
ັື້ ນ ຕັື້ ງໃຈປະຕິ ບັດໝື້ າທີ່ ວຽກງານຢີ່າງເຕັ ມ
ຄວາມສາມາດພາຍໃຕື້ ກົດໝາຍລະບຽບ ວິທການທີ່ ຖືກຕື້ ອງ ຮັບຜິດຊອບຕີ່ ການຕັດສິນ
ໃຈ ແລະ ການບລິຫານງານ ແລະ ພື້ ອມທີ່ ຈະຖືກກວດສອບເພີ່ື ອໃຫື້ ປະຊາຊົນ ເກດຄວາມ
ເຊືີ່ອໝັື້ນ ຕີ່ ສານັກງານເຂດພືື້ນທີ່ ການສືກສາ ປະຖົມສືກສາອຸດອນທານເຂດ 4
3. ດື້ າ ນ ຄ ວ າ ມ ປ ອ ດ ຈ າ ກ ກ າ ນ ສື້ ໂ ກ ງ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ໜື້ າ ທີ່ ດື້ າ ນ ຄ ວ າ ມ ຊືີ່ ສັ ດ
ບີ່ ໃຊື້ ຕາແໜີ່ ງໜື້ າທີ່ ເອື້ື ອປະໂຫຍດໃຫື້ ແກີ່ ຕົນເອງຫື ຮັບສິນບົນ
4. ດື້ ານວັດທະນະທາ ຄຸນນະທາໃນອົງກອນ ຄື ບີ່ ຍອມຮັບການສື້ ໂກງທຸກປະເພດ ແລະ
ບີ່ ເພກເສຍທີ່ ຈະດາເນນການ ເພີ່ື ອຢຸດຢື້ັ ງການສື້ ໂກງໃນໜີ່ ວຍງານ
5. ດື້ ານຄຸ ນນະທາ ການທາງານ ໃນໜີ່ ວຍງານ ຄື ກ ານົ ດມາດຕະຖານການປະຕິ ບັ ດງານ
ທີ່ ຊັດເຈນເປັນທາໃນການປະຕິ ບັດງານ ອານວຍຄວາມຍຸຕິ ທາ ແລະ ມຄວາມໂປີ່ງໃສີ່ ໃ ນ
ການບລິຫານງານບຸກຄົນ ການບລິຫານຈັດຕື້ັ ງງົບປະມານ ແລະ ມອບໝາຍງານ
ຈີ່ື ງປະກາດໃຫື້ ຊາບ ແລະ ຖືປະຕິບັດໂດຍທີ່ົ ວກັນ
ປະກາດວັນທ 4 ເດືອນ ມັງກອນ ພ.ສ 2561

ຜູື້ ອານວຍການເຂດພື້ື ນທີ່ ການສືກສາປະຖົມສືກສາອຸດອນທານເຂດ4.

