ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เรื่อง ประกาศเจตจานงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
******************************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญ
ของประเทศ โดยได้ ถู ก ก าหนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้ง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) ที่กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance
and Clean Thailand) กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
เพื่อเป็ น การแสดงเจตจานงสุจริต เจตจานงสุ จริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณ ธรรมและความโปร่งใส
จึงขอให้คามั่นที่จะนาพาสานักงานเขตพื้นที่ ดาเนินงานให้สาเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานด้วยความสุจริต
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพร้อมที่จะ
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงจัง และขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน
โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญและดาเนินงานด้วยความโปร่งใสของสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีระบบการบริหารจัดกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ตามหลักธรรมภิบาล
1) ให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วยความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
2) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้
2. ด้านความพร้อมรับผิด
มีเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นในการบริหาร
และการปฏิบัติงาน
1) ผู้บ ริห ารกาหนดนโยบายการบริห ารด้วยเจตจานงสุ จริต เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานอย่างมี
คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
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2) ผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว มีพฤติกรรม
และทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
3) ปฏิบั ติงานทุกขั้น ตอนด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
มีมาตรการส่งเสริมและป้องกันให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อ
หน้าที่ โดยไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน
1) กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
2) ป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มิให้มีพฤติกรรมการใช้อานาจหน้าที่เพื่อหาประโยชน์
ส่วนตนและพวกพ้อง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร
สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงให้
เกิดความละอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1) กาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
2) ส่ งเสริม เพื่ อสร้างพฤติกรรมและทัศ นคติที่ ดี แก่เจ้าหน้ าที่ ยกย่อ งและเชิด ชูเกี ยรติ บุ คคล
ภายในหน่วยงาน เป็นการสร้างต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
3) จัดกิจ กรรมส่ งเสริมการรวมกลุ่ มเพื่ อสร้างแนวทางการปฏิบัติงานหรือวัฒ นธรรมที่ดีของ
หน่วยงาน
4) มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ด้านคุณธรรมการทางานในสานักงาน
มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ตามหลั กการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” มีคุณ ธรรมในการปฏิบัติและบริห ารงานเกี่ยวกับงานบุคคล
งบประมาณ มอบหมายงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
1) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) บริ ห ารงานบุ ค คลด้ ว ยคุ ณ ธรรมและเท่ า เที ย มกั น มี ก ระบวนการสร้ า งแรงจู ง ใจและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ
3) บริ ห ารงบประมาณด้ ว ยความโปร่ ง ใส มี คุ ณ ธรรม สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
เป็นสาคัญ โดยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด
4) บริหารและมอบหมายงานภายใต้ขอบเขตของอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ
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5) บริ ห ารสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ งาน ให้ มี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสมกั บ ภารกิ จ
ที่ต้องปฏิบัติ
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
มี วั ฒ นธรรมการสื่ อ สารเชิ ง บวกภายในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งบรรยากาศที่ ดี
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
1) จั ด ระบบการสื่ อ สารเชิ ง บวกภายในองค์ ก ร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งบรรยากาศที่ ดี
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
2) จัดระบบและหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว
3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรม ฟังเทศน์
ฟังธรรม ทาบุญ ตักบาตร WALK rally เพื่อคุณธรรม แข่งขันกีฬาสามัคคี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ค่ายอาสาฯ)
เผยแพร่ ข่ าวสาร ประชาสั ม พั น ธ์ ใส่ ใจปั ญ หาสาธารณะของบ้ านเมื อ ง กิ จ กรรม 3 ส สพฐ.ใสสะอาด
กิจกรรมเพิ่มเงินเดือน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (EB1 – EB11) เป็นต้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561

(นายจตุรงค์ สุขแก้ว)
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