ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
--------------------------------------------------------------นโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดไวในขอ ๑๐
เรื่อง การสงเสริมการบริหารสวนราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน
เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส นอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
เปนกลยุทธสําหรับในการปองกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใส มีแนวทาง
ในการปองกันความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได ประกอบกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหความสําคัญกับการบริหารงานดวยคุณธรรมและความโปรงใสตามนโยบาย
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรื อน พ.ศ.๒๕๕๒ และตามคู มือการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๔ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารงานด า น
คุณธรรมและความโปร งใสตามนโยบายนายกรั ฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโ อชา จึงได ศึกษาและจัดทําโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ใหครอบคลุมดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดภัยจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานสื่อสาร
ภายในหนวยงาน และเชื่อมั่นวาความประพฤติของขาราชการและบุคลากรในสังกัด จะตองตอบสนองตอความตองการ
ของสังคม เปนที่เชื่อถือไววางใจของผูรับบริการ และคาดหมายวาขาราชการทุกคนจะประพฤติตนอยางสมเกียรติใน
ขณะที่ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนเองเพื่อใชเปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรม
ตนเองใหเหมาะสม
ขาพเจาแสดงเจตจํานงในฐานะผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ที่
พรอมจะสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการและบุคลากรในสังกัดทุกทานปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม ความโปรงใสในการ
ดําเนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล พรอ มที่ จ ะรัก ษาผลประโยชนข องรั ฐ และมอบความเป น ธรรมแก
ประชาชน อยางเสมอภาคและเทาเทียม
ขาพเจาขอยืนยันวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ จะยึดมั่นในการเปนสวน
ราชการที่มีความโปรงใสและพรอมตรวจสอบได ใหสมกับวิสัยทัศนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ที่ ว า “สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๔ เป น องค ก รขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสู
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเปนไทย”
/ขาพเจา......

-๒ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงตอเพื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนวา ขาพเจา
จะปฏิบัติหนาที่ดานการบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดวยจิตสํานึกและตระหนักในความ
รับผิดชอบที่มีอยู จะตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มสติปญญาความสามารถดวยความสุจริต เที่ยงตรงและดวยความมีสติยั้งคิด
รูวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทํา สิ่งใดควรงดเวน เพื่อใหงานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชนสูงสุด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยึดหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน และรวมใจทําดีเพื่อพอหลวงของเรา
ในนามผูบริหารทุกระดับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ขอประกาศ
เจตนารมณวา จะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อยางโปรงใส ตรวจสอบได พรอมรับผิดชอบ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคม มีเจตจํานงตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทําใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เปนสวนราชการสีขาวอยางยั่งยืนโดยดําเนินการ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับอยางครบถวน เครงครัด
ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนด
๒. ปลูกฝงและสรางความตระหนักรู คานิยมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รูจักแยกแยะ
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมใหได เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในดานคุณธรรมและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นใน
หนวยงาน รวมถึงมีการถวงดุลภายในที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔ ตระหนักถึงผลราย ภัยของการทุจริตคอรรัปชั่นตอสวนราชการและประเทศชาติเพื่อใหเกิดวัฒนธรรม
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
๓. ไมยอมรับพฤตกรรมการทุจริตคอรรัปชั่น และไมทนตอการทุจริตที่กอใหเกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะสงผลใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เกิดความ
ละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริตคอรรัปชั่น
๔. ปลูกฝงจิตสํานึกใหผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔ ตระหนักถึงผลราย และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
๕. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความรวมมือ
๕.๑ ประสานงานและใหความรวมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒ บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประสานความรวมมือเขา
รวมเปนเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ กับสถานศึกษาใน
สังกัด และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕.๓ รวมกันดําเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองคความรูดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
๕.๔ รวมจัดใหความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากรและผูบริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสรางความรู ความเขาใจและการมีสวนรวมในการเผยแพรรณรงคใหเยาวชน ผูปกครอง ประชาชนทั่วไป และ
ผูรับบริการ เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตอตานการทุจริต และมีสวนรวมเปนเครือขายในการปลูกจิตสํานึกและ
ปองกันการทุจริต
/5.5 รวมจัดให...

-3๕.๕ รวมจัดใหความรูเกี่ยวกับการเฝาระวังและการตรวจสอบเพื่อตอตานการทุจริตแกครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในการเผยแพร รณรงค และมีสวนรวมเปน
เครือขายปองกันการทุจริต
๕.๖ รวมกันจัดทําชองทางการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานในฐานะเครือขายความรวมมือปองกันการทุจริต
๕.๗ รวมใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานความรวมมือดังกลาว
๕.๘ รวมกันดําเนินการอื่นใดในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอยาง
เต็มกําลังความสามารถ
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖1

(นางงามพิศ ลวากร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

