ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ให้ความสาคัญกับการบริหารงาน
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 แผนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และตามคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ให้ความสาคัญกับการบริหารงาน
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้ศึกษาและ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และ
ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่า ความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัด
จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการ
ทุกคนจะประพฤติตนได้อย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าแสดงเจตจานงในฐานะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทีจ่ ะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความ
เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จะยึดมัน่ ในการเป็น
ส่วนราชการทีม่ ีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ทีว่ ่า “เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย” ภายใต้ค่านิยมหลักของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ทีว่ า่ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ร่วมใจทางาน บริการเป็นเลิศ ”
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
บริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่
จะตัง้ ใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่า
สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทา สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทาปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน และร่วมใจทาความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทดแทนคุณแผ่นดิน

ในนามผู้บริหารทุกระดับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีเจตจานงต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นส่วน
ราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดาเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรในสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตของคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและ
ประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) อันส่งผลให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เกิด
ความละอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.2 ทุกกลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
5.3 ร่วมกันดาเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและมี
ส่วน ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริต
แก่บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมใน การเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนรวมในการจัด
กิจกรรมต่อต้านการ ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.6 ร่วมกันจัดทาดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

5.7 ร่วมกันจัดทาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.8 ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน ความร่วมมือดังกล่าว
5.9 ร่วมการดาเนินการอื่นใดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง
เต็มกาลังความสามารถ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Announcement of Secondary Education Service Area Office 39 (SPM 39)
On Intent to Administrate with Honesty & Integrity
……………………………….
The Secondary Education Service Area Office 39 holds integrity and
transparency at the core of our management and is in full compliance with the policies
outlined by the Prime Minister, General Prayut Chan-O-Cha, dated 12 Sep 2014, with regards
to the promotion of good governance in the public administration and suppress corruption
and misconduct in the public sector. This policy is followed by the Civil Service Code of
Ethics 2019 and The National Anti-Corruption Strategy phase 3(2017-2021). Furthermore, it is
in compliance with the Integrity and Transparency Assessment (ITA) Handbook, The Officer
of the National Anti-Corruption Commission (ONACC), and The Office of Public sector AntiCorruption Commission (OPACC).
In accordance with the policies mentioned above, the Secondary Education
Service Area Office 39 administration has established and implemented an Anti-Corruption
Commission for the fiscal year 2020. The Commission sets out to promote a healthy work
culture in the workforce by having transparency, accountability, and integrity while
conducting corruption free operations based on open communication. To be successful,
every official and education employees in this organization must be role models of civic and
societal responsibility.
As the Secondary Education Service Area Office 39 manager, I am ready to
fully support all officials and employees in my organization who work with morality,
transparency, and efficiency, ready to promote and preserve our nation’s best interests.
Secondary Education Service Area Office 39 will adhere to the
aforementioned policies as a transparent and accountable government agency, represented
in Secondary Education Service Area Office 39’s vision “The organization of basic education
quality administration to international standards based on Thai culture.” With the core
values of Secondary Education Service Area Office 39 “Good governance adherence,
Creativity quotient, Team work and Service mind.”
I will perform my duty as a public servant in the Anti-Corruption Commission
with wisdom, tenacity, and honesty. These values will allow me to keep the people of
Thailand at the very core of this administration and deliver the most benefit to the nation

and give honor to His Majesty King Bhumibol Adulyadaj.
On behalf of the Secondary Education Service Area Office 39 administration,
I announce our intention to manage the organization with honesty and good governance
that is transparent and verifiable. We will take proactive steps in building confidence in our
society to make the Secondary Education Service Area Office 39 be an effective
administration by taking the following actions:
1. Strictly perform all legal proceedings in accordance with the regulation.
2. Cultivate and raise awareness on the core values of anti-corruption such as the
ability to distinguish the difference between personal profit from public benefit. This will
prevent corruption and result in having an effective workforce in the Office of the Basic
Education Commission.
3. Zero tolerance against criminal activity such as immoral behavior related to
corruption that results in social sanction and brings disgrace on the Secondary Education
Service Area Office 39 administration.
4. Rooted moral compass in the administration to recognize any harmful or illegal
activities.
5. Guidelines for coordinating and implementation of the anti-corruption campaign:
5.1 Provide coordination and support to activities that are meant to drive
the national strategy in terms of the National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2021).
5.2 All task groups, including subordinate institutions, will collaborate in the anticorruption network within the Secondary Education Service Area Office 39 administration.
5.3 Strive to improve methods and strategy to further expand our knowledge on
the prevention and suppression of corruption.
5.4 Take part in disseminating knowledge to all subordinate managers and officers
at every level regarding the National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2021). Specific
emphasis is to be given on topics related to integrity, moral, and ethics. By doing so, it will
better publicize the information regarding the campaign to all parties (e.g., the youth,
parents, and general public) participating in the anti-corruption campaign and become part
of our network.
5.5 Actively promote the knowledge regarding auditing and inspection to the
Office of Educational Service Area and all personnel involved to have a in depth
understanding of the anti- corruption campaign.
5.6 Collaborate in creating a transparency index for affiliation in Secondary
Education Service Area Office 39 that proceeds according to the Nation Anti-Corruption
Strategy phase 3 (2017-2021).
5.7 Work in partnership to establish effective communication channels, publicizing
the support of all participants to prevent and suppress corruption.
5.8 Conduct review boards to monitor and evaluate our efforts and suggest

recommendations to all parties involved for continuous improvement.
5.9 Participate in all other related activities that support the promotion of the
National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2021).
Therefore, general announcement

(Mr. Suchon Wichiansan)
Director of Secondary Educational Service Area Office 39

