ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
------------------------------------------------------------

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้ความสาคัญกับการบริห ารงานงานด้วยคุณธรรม
และความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุท ธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้ านการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ตามประมวลจริย ธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ลงวันที่ 22
มิถุนายน พ.ศ.2554 เรื่องนโยบายเกี่ย วกับ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือประเมินคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ได้ ศึ ก ษาและจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจ า ป 2559-2562 (ระยะ 4 ป )
ซึ่งครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้านความรับ ผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ งาน ด้านวัฒ นธรรม
คุณ ธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความ
ประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุก คนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่ างสมเกีย รติในขณะที่ป ฏิ บัติห น้า ที่ต ามความ
รับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานงในฐานะผู้บริห ารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่พร้อม
จะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล พร้อ มที่ จะรักษาผลประโยชน์ ข องรัฐและมอบความเป็น ธรรมแก่ป ระชาชน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการ
ที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับ วิสัย ทัศน์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ว่า
“สพม.9 เป็นองค์กรขับ เคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสร้างคุณภาพสู่มาตรระดับ ฐานสากลบนพื้นฐานของความ
เป็นไทย ด้วยระบบธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานง ต่อเพื่ อนข้าราชการทุ กคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติห น้าที่ด้านการบริ ห าร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทา
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สิ่งใดควรงดเว้น เพื่ อให้งานที่ทาปราศจากโทษเสีย หาย และบังเกิด ประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบ าล ในการ
บริห ารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูป แบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด ของประชาชน และรวมใจทาดีเพื่อ
พ่อหลวงของเรา
ในนามผู้บริหารทุกระดับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขอประกาศเจตนารมณ์
ว่า จะบริห ารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบ าล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับ ผิดชอบเพื่อสร้าง
ความเชื่ อมั่ นแก่สังคมว่า สานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 9 มีเจตจ านงต่ อต้ านการทุจ ริตคอร์รั ป ชั่ น
ทุกรูป แบบและจะยึดมั่นทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะ
ดาเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบีย บ และข้อบังคับ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
2. ปลูกฝั งและสร้างความตระหนัก รู้ ค่ านิย มในการต่อ ต้านการทุ จริต คอร์รัป ชั่น รู้จัก แยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวมให้ไ ด้ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัป ชั่นใน
หน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้ม แข็ง มีป ระสิท ธิภ าพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ย อมรับ พฤติกรรมทุจริตคอร์รัป ชั่ น และไม่ท นต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เกิดความละอายหรือ
ความกลัวที่จะทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรีย นของสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
5.2 ทุก หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสานักส่วนกลางและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ร่วมกันดาเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ย วกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริม ด้านคุณ ธรรม จริย ธรรม แก่ผู้บ ริห ารในส่วนกลาง ผู้บ ริห าร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์
ให้เยาวชนผู้ป กครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็ น
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ย วกับ การเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศอาทิ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บ ริห ารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ย วข้องกับ การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วน
ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.6 ร่วมกันจัดทาดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สาหรับหน่วยงานในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 9 และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ ตามยุ ท ธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
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5.7 ร่วมกันจัดทาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัม พันธ์ เพื่อสนับ สนุนการดาเนินงาน
ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.8 ร่ วมให้ คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึ งการติ ดตามและประเมิน ผลการด าเนิ นงาน
ความร่วมมือดังกล่าว
5.9 รวมกั น ด าเนิ น การอื่ น ใดในด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบ บ
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

( นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

