ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
_______________________________
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14 ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ตำมนโยบำยของรัฐบำล ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และตำมคู่มือ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.)
และสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14 ได้ศึกษำและจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งครอบคลุม ด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริต
ในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน และด้ำนกำรสื่อสำร
ภำยในหน่วยงำนและเชื่อมั่นว่ำควำมประพฤติ ของข้ำรำชกำรและบุค ลำกรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน และคำดหมำยว่ำข้ำรำชกำรทุกคนจะประพฤติ
ตนอย่ำงสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติและ
กำรพิจำรณำปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมำะสม
ข้ำพเจ้ำ ขอแสดงเจตจำนงในฐำนะผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14
ที่ พ ร้ อ มจะส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ข้ ำ รำชกำรและบุ ค ลำกรในสั ง กั ด ทุ ก คนปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ งมี คุ ณ ธรรม
มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษำผลประโยชน์ของรัฐ
และมอบควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม
ข้ำพเจ้ำ ขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำร
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจ
ปฏิบัติหน้ำที่โดยเต็มสติปัญญำควำมสำมำรถด้วยควำมสุจริตเที่ยงตรง และด้วยควำมมีสติยั้งคิด รู้ว่ำสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งำนที่ทำปรำศจำกโทษเสียหำย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำรบริหำรงำนและยืนหยัดต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชำชน และรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรำ

-2ในนำมผู้ บริ หำรทุกระดับ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14 ขอประกำศ
เจตนำรมณ์ว่ ำ จะบริ ห ำรงำนด้ ว ยควำมซื่อ สั ต ย์สุ จริ ตตำมหลั ก ธรรมำภิ บำล อย่ำ งโปร่ งใส ตรวจสอบได้
พร้ อ มรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ สร้ ำ งควำมเชื่ อ มั่ น แก่ สั ง คมว่ ำ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 14
มีเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่น ทำให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 14 เป็นหน่วยงำนสีขำวอย่ำงยั่งยืน โดยจะดำเนินกำรดังนี้
1. ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำงครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ค่ำ นิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัป ชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ ส่ว นตนกับ ประโยชน์ ส่ว นรวมให้ได้ เพื่อปลู กฝั งจิตสำนึกในด้ำนคุ ณธรรมและป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงำน รวมถึงมีกำรถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะทำให้บุคลำกรในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14 ตระหนักถึงผลร้ำย ภัยของกำรทุจริตคอร์รัป ชั่นต่อหน่วยงำนและ
ประเทศชำติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ย อมรั บ พฤติกรรมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อกำรทุจริตที่ก่อให้ เกิดกำรลงโทษ
ทำงสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลำกรเกิดควำมละอำยหรือควำมกลัวที่จะกระทำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝั งจิตส ำนึกให้ผู้เรียนของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 14 ตระหนักถึงผลร้ำย และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทำงกำรดำเนินกำรและกิจกรรมควำมร่วมมือ
5.1 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ช ำติว่ำด้ว ย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.2 ทุกหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดประสำนควำมร่วมมือเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14 กับจังหวัด
5.3 ร่วมดำเนินกำรศึกษำวิจัย รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเฉพำะแนวทำงกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ให้ ผู้เรียน
ผู้ป กครอง และประชำชนทั่ว ไปเข้ำมำมีส่ ว นร่ว มในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และมีส่ ว นร่ว มเป็น
เครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.5 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต แก่ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตและมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

-35.6 ร่วมกันจัดทำดัชนีวัดคุณธรรมและควำมโปร่งใส และดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนดไว้
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.7 ร่วมกันจัดทำช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ในฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.8 ร่วมให้คำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ควำมร่วมมือดังกล่ำว
5.9 ร่วมกันดำเนินกำรอื่นใดในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ทุกรูปแบบอย่ำง
เต็มกำลังควำมสำมำรถ
จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2560

(นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

