ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
.............................................
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรม
และความโปร่งใส ตามนโยบายรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ประกอบกับประมวลจริยธรรม
ข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2552, แผนยุท ธศาสตร์ ช าติ ว่า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 -2564), ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2552, คู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงาน
ป.ป.ช. และ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ข้าพเจ้า ขอแสดงความจานงสุจริตในฐานะผู้ บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ สมกับวิสัยทัศน์ ที่ ว่า “ภายในปี
2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล และ
มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายและชุมชน”
ในนามผู้บริหารทุกระดับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความ
เชื่อ มั่นแก่ สัง คม ว่า สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 42 มี เจตจ านงต่ อ ต้ า นการทุ จริ ตคอร์รัปชั่ น
ทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน
โดยจะดาเนินการดังนี้
1. ปฎิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social
Sancion) อันจะส่งผลให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เกิดความละอาย
หรือความกลัวที่จะทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. มุ่งบริหารงานให้สาเร็จตามพั นธกิ จของสานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษามัธยมศึก ษา เขต 42 อย่างมี
ธรรมาภิบาล
/ ปลูกฝังจิตสานึก...

-25. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
6.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
6.2 ประสานความร่วมมือ เข้ าร่ วมเป็นเครื อข่ า ยป้องกันและปราบปรามการทุ จริ ตในสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ
6.3 ให้ความรู้ แนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ในสังกัด เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
6.4 ร่วมดาเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
6.6 ร่ ว มจั ด ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเฝ้ า ระวั ง การตรวจสอบเพื่ อ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แก่ ผู้ บ ริ ห าร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ รณรงค์ให้แ ก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6.7 ร่วมกันจัดทาดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
6.8 ร่วมกันจัดทาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6.9 ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
ความร่วมมือดังกล่าว
6.10 ร่วมกันดาเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563

(นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร)
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

