รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
ที่
1.

2.

3.

4.

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)
กิจกรรม
งบประมาณ
การดำเนินการ
ประกาศนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินการแล้ว
ดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าแถวเคารพธงชาติ
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 – มีนาคม 2564)
จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ดำเนินการแล้ว
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศ
ดำเนินการแล้ว
นโยบายสรางคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่
130,000
ดำเนินการแล้ว
การศึกษาการศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ

ว/ด/ป ที่ทำกิจกรรม
ทุกวันจันทร์

งบประมาณที่ใช้
-

มกราคม

-

1 กุมภาพันธ์ 2564

-

29 มีนาคม 2564

115,060

1. ประกาศนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าแถวเคารพธงชาติจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำ
ปฏิญญาเขตสุจริต และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมใน
การปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ทุกเช้าวันจันทร์อยู่อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เชิญประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
ผลการดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ร่วม
ทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรที่มีทิศทาง
อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค
1. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริต
ในวงกวาง ทั้งในระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เชิญประชุมรวมแสดงความคิดเห็นการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตอผูบังคับบัญชาอนุมัตแิ ละสงแผนฯ เสนอของบประมาณจาก สพฐ.
ผลการดําเนินการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
พรอมทั้งตั้งเปาหมายในการพัฒนาองคกรที่มี ทิศทางอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายสรางคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายสรางคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
2. สรางความตระหนักในการบริหารงานของผูบริหารทีจ่ ะเปนดวยความยุตธิ รรมและโปรงใส
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. รางเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
จัดทําเปน 3 ภาษาประกอบดวย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
2. เสนอรางเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายสรางคุณธรรมและความโปรงใส
ใน การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ใหผูบริหารลงนามในประกาศ
3. ประกาศ เผยแพร ประชาสัมพันธผานทาง เว็บไซตและหนังสือราชการสงไปยังสถานศึกษาในสังกัด
และ เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต และทางสื่อออนไลน์
ผลการดําเนินงาน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได
ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผูบริหาร บุคลากรมีความตระหนักในการบริหารงานของผูบริหารที่จะเปนดวยความยุติธรรมและ
โปรงใส

กิจกรรม การศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา“ป้องกันการทุจริต”
งบประมาณที่ ใช 115,060 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาตัวอย่างองค์กร หรือหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จในด้านการดำเนินงานเขตสุจริต
และคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการปรับใช้
ในการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต และการพัฒนาองค์กร
ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. เตรียมความพร้อมก่อนศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาดูงาน ต้องเตรียมให้พร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย ทางอารมณ์ และความคิด ดังนี้
๑.๑ สร้างทัศนคติเชิงบวก ให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการศึกษาดูงาน ด้วยการมองเห็นถึง ข้อดีในการศึกษา
ดูงาน หน่วยงานที่จะศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมที่ร่วมจัดในการศึกษาดูงาน รวมทั้งผลที่จะ ได้รับกับตนเอง ทีมงาน
และหน่วยงาน
๑.๓ ตั้งประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานปัจจุบัน รวมทั้งทบทวนถึงวิธีการทำงานในปัจจุบัน ถึง
แนวคิดที่มุ่งหวัง เพื่อจะได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และจดเป็นบันทึกเตือน
ความจำก่อนการศึกษาดูงาน ซึ่งประเด็นที่ควรตั้งไว้ควรมีลักษณะ ดังนี้
๑) การศึกษาดูงานจะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการทำงานให้กับตนเองได้อย่างไรบ้าง
๒) การศึกษาดูงานจะก่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ที่นำมาใช้กับการทำงานได้อย่างไรบ้าง
๓) การศึกษาดูงานมีประโยชน์ต่อทีมงาน และ หน่วยงานอย่างไรบ้าง
๒. เตรียมความพร้อมขณะศึกษาดูงาน
๒.๑ รับฟังการบรรยายหรือการเล่าประสบการณ์ ในการทำงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการทำงานใหม่ๆ
๒.๒ คิดตามสร้างแนวความคิดใหม่ โดยมองถึงข้อดีของวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ได้เรียนรู้ที่จะสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้กับวิธีการทำงานปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาและเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
๒.๓ ถามดู การตั้งคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยถามจากสิ่งที่ได้เห็น การตั้งคำถามเป็นการจุด
ประกายความคิด กระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในการทำงาน เทคนิควิธีการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ การนำเอาวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เป็น
ต้น ซึ่งการถามเพื่อสร้างองค์ความรู้นี้ เราจะไขข้อข้องใจถึงประเด็นปัญหาที่ได้ตั้งไว้ก่อนการศึกษาดูงานก็ได้
๒.๔ รู้เขียน การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานแล้วนำมาเขียนหรือจดบันทึกย่อ เตือนความจำ การ
เขียนเป็นสิ่งสำคัญเพราะตกผลึกจากความรู้ ความเข้าใจของตนเอง นั่นคือเขียนตามที่รู้ หรือเข้าใจ ซึ่งโดยปัจจุบัน
เราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่นการบันความรู้ด้วยภาพ วิดีโอ โทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพและบันทึกเสียงได้ ซึ่งจะช่วย
เตือนความจำให้กับตัวเอง และถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ได้อีกวิธีหนึ่ง

ผลการดําเนิ นงาน
1. ได้แนวทางในการจัดทำเอกสารและระบบงาน
2. ได้ประสบการณ์ตรง โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ปัญหาการทำงาน รวมทั้ง การขยายโลกทัศน์
เพิ่มประสบการณ์การในการทำงาน
3. แก้ปัญหาในเรื่องการจัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และแผนการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเข้าด้วยกัน โดยความเห็นชอบของ ก.ต.ป.น.
4. ได้แนวคิดในการแก้ปัญหาที่หลากหลายด้วยวิธีที่แตกต่างกันตามบริบท เช่น
- กลุ่มงานส่งเสริม ได้แนวคิดในการทำนวัตกรรมเรื่องลูกเสือที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้
- กลุ่มงานอำนวยการ ได้แนวคิดการบริการจุดอำนวยความสะดวก
- กลุ่มงานบุคคล ได้แนวคิดการแก้ปัญหาการประสานงานในการติดต่อราชการ
- กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แนวคิดการนิเทศโดยใช้ระบบ
SCHOOL NOTE เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
*****************************************************************
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
แก่สังคมว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบและยึดมั่น เพื่อทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
คุณธรรมและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยจะดำเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานตามกฎเณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่กำหนด
2. ประพฤติตนตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ต่อต้านการ
ทุจริต และไม่ยอมรับประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง
5. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนหรือส่อต่อการทุจริต การให้หรือรับผลประโยชน์
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งผละประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานในสังกัด โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ
7. ให้ความเป็น ธรรม และคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ โดยใช้ ม าตรการคุ้ ม ครองผู ้ร ้อ งเรี ย น หรื อ ผู ้ ท ี ่ใ ห้ ค วามร่ ว มมือ ในการให้ ข ้อ มู ล หรื อ หลัก ฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสวาท ฦาชา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบาย มาตรการและแผนด้านความซื่อสัตย์สุจริตของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
*****************************************************************
ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งแถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
คู่มือการปฏิบัติ ตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2552 ประมวลจรรยาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2554 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้า นายสวาท ฦาชา ขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู ้ อำนวยการสำนั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ขอประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบาย มาตรการและแผนงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้
1. เจตจำนงสุจริต ข้าพเจ้าจะบริห ารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล จะประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในความซื่อสัตย์สุจริต และจะกำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. นโยบาย
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ จั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความมั ่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยคุณธรรม จริยธรรม บน
พื้นฐานความเป็นไทย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ การจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มีความสุจริต โปร่งใส
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอล ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม มีความสุจริต โปร่งใส

3. มาตรการ
1. ด้านความโปร่งใส ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้
และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินการจัดซื้อจั ดจ้างด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามระเบียบ เปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามความเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3. มีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
2. ด้านความรับผิดชอบ ผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู ้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 26 รองผู ้ อ ำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ
2. ดำเนินการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความซื่อตรงต่อหน้าที่
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทุกคน สำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. เสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตให้เป็นวิถีชีวิต มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตรวจสอบได้
2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ทุกวันจันทร์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต
4. ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ละอายที่จะกระทำ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ส่งเสริมการตรวจสอบการบริห ารงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษา
เขต 26
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้มีองค์ความรู้ข้อ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้
5. ด้า นคุณ ธรรมการทำงานในองค์กร กำหนดค่านิยมและวัฒ นธรรมองค์การในการบริห ารงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วม
2. ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วม
3. มอบหมายภารกิจในหน้าที่อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
4. จัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในห้องทำงานและบริเวณภายนอกสำนักงานให้เอื้ออำนวยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ให้มีช่องทางให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการปฏิ บัติงาน
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดทำช่องทางการสื่อสารทางกลุ่มไลน์สำนักงาน บุคลากรทุกคน เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ตรงกัน
2. จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อประชาสั มพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ http://www.ses26.go.th
3. จัดทำ Facebook ประชาสัมพันธ์งานในชื่อเพจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
4. แผนการดำเนินงาน
1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. รายงานการวิ เ คราะห์ ค วามเสี ่ ย งเกี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการโรงเรียนสุจริต
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสวาท ฦาชา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

泰国教育部中等教育第26教育区
关于在第26教育区开展实施廉政管理的公告
———————————
根据泰国现任总理巴育·占奥差上将于佛历2557年9月12日签署的在
全国推行廉政 治理、防止地方政府部门的腐败与违纪行为的条例；并结合
《2552年民事诉讼法》推 行的就国家战略计划中关于第26教育区教育和抑
制腐败的相关规定；以及泰国国家基础教育委员会办公室于佛历2544年6月
22日发布的基础教育委员会人力 资源管理条例；国家反腐败委员会公布的
年度政府运营监管评估和透明度行政指南等相 关白皮书文件为基准，泰国
中等教育第26教育办公室公布了关于政府官员道德守则，以便防止第26教
育区公务人员发生贪污腐败情况的相关文件。
中学教育局26号部门 为了提高工作人员和有关人员 服务人员对中学教
育部26号部门的道德 伦理和管理更有信心而制定了道德和光明正大的管理
政策 如下
中学教育部26号部门办公室主任 莎瓦·日察先生 特此声明诚信，政
策，措施和诚信计划，内容如下：
1.廉洁自律本人将按照守则自我教育 将表现为 真诚 监督教师和教育
部工作人员的廉洁自律

2.政策
1.预防和解决教师

教育部工作人员和教育机构的不端行为和腐败问

题
2.促进和支持教育管理，以加强国家主要机构的稳定性和在民主制度
下，以国王为国家元首的政府以道德为基础的泰国
3.开发综合管理系统 利用数字化技术和鼓励所有部门参与 来促进教
育管理的廉洁自律
4.教育局办公室和教育机构拥有完善的的管理体系 使用数字化技术
鼓励所有部门参与 促进廉洁自律

3.措施
1.透明 受服务人群能够随时访问中学教育部26号部门的信息.有披露
可以查询的信息和有完善的投诉管
理系统. 方针如下：
1.进行正常的采购与招收信息的公布和有据可寻.
2.适当的给有关人员参与到中学教育局26部门的工作，以更好的的
提高公务效率.
3.有可以投诉的渠道和能够处理投诉的部门，以便于查询
2.有责任心 中学教育局26部门的管理层人员和公务人员/当局人员
要有下定决心和有高度负责的心态
履行职责. 准则如下：
1.中学教育局26部门 局长 副局长 和每个部门主任 要尽
全力为做好自己的职务
2.每个部门必须诚实守信的履行自己的职责
3.防范工作上腐败行为 鼓励政府官员/每个中学教育局26号部门的
地方官员 遵循以道德和反腐一下准则
1.切实贯彻所有法律程序、规则和条例，同时鼓励全体公
务人员切实地依照法规 和条例来执行工作。
2.不接受、不容忍，不纵容任何直接影响到第三教育区的
整体形象的腐败行为。
4. 透明的工作态度，有规划有条理的办事风气。
理系统. 方针如下：
1.共同开设防范机制，预防和监督一系列在教育部行政
人员、教育机构领导阶层、公务员教师以及其他第26教育区相关负责人群
中可能滋生腐败的行径。
2.齐心合力共同为预防和抑制各种腐败行为而尽其所
能。
5. 以宣传国家战略计划中关于预防和制止腐败行为为基准，协力开
展一系列反腐活动。理系统. 方针如下：
1.在教育区中倡导遵纪守法、廉洁、公证、透明的工作 态度，
有规划有条理的办事风气。

2. 当局人员 要有下定决心和有高度负责的心态。
3.

全体共五人应充分地认识到公众的利益为工作核

心。
4. 提供咨询、指导乃至第三教育区工作上的监督和成
果评估等工作。
6.文化出版物和公共社交关系方面进行合作。
1.在信息通信、文化出版物和公共社交关系方面进行
合作，从合作机构间开展 预防和抑制腐败活动。
2.一个网站以发布信息 对用户有用的新闻，
http://www.web.ses26.go.th
3.准备Facebook以在页面标题上宣传活动第26教育办公室
7. 相关反腐工作和具体行动策略：
1.协调和配合其他政府机构执行国家战略计划中关于预
防和制止第三阶段的腐 败行为2564年
2.向第26教育区内的学校和全体相关人员灌输预防并建立
反腐败意识，全体公务人员应充分地认识到公众的利益为工作核心。
3.廉洁自律本人
自即日起执行。
佛历二五六四年一月四日

先生
中学教育部26号部门办公室主任 莎瓦·日察

泰国教育部中等教育第二十六教育区
关于在第二十六教育区开展实施廉政管理的公告
在第二十六区教育服务办公室宣布，它将忠实地履行职责，透明度，
查实，管理，按照善政的原则。为了树立信仰的社会。并且抗所有形式的
腐败。措施和诚信计划，内容如下：
1. 遵守按照规章制度严格。
2. 遵守反腐败政策，通过灌输反腐败的态度和价值观，并且不接受任何
形式的不当行为。
3. 促进和支持管理，并诚实，道德和透明的工作。 按照善政的原则，
通过公正的方式满足服务接受者的需求。
4. 支持和鼓励人员和利害关系人参与监视 ，预防，制止，各种形式不
当行为和腐败。
5. 别违反规定使来互利冲突或暗示腐败。提供或接受利益从利害关系人
以实现自我或利害关系人或直接间接涉及人的利益。
6. 若遇到行径的暗示腐败或不当行为涉及机构，人员不忽视，于是责任
通知主管或负责人。
7. 使用保护措施公道和保护报线索的人或不诚实和不道德行为证据的人
。

自即日起执行。
佛历二五六四年一月四日

先生莎瓦·日察

中学教育部26号部门办公室主任

Announcement of the Secondary Education Service Area Office 26
Subject : Declaration of the honest intention in the administration
and the policy of creating moral and transparency
In the operation of the Secondary Education Service Area Office 26
*****************************************************************
The Secondary Education Service Area Office 26, hereby declares the intention that Will
manage the work with honesty in accordance with the principles of good governance,
transparency, accountability, and responsibility to build confidence in society. The Office of
the Secondary Educational Service Area 26 has an intention to combat all forms of corruption
and adhere to make the Secondary Education Service Area Office 26 to become an
organization with morality and transparency.
The operation of the government is as follows:
1. Work in accordance with the rules, regulations and laws strictly. As well as encourage
personnel. Work in accordance with the rules, regulations and laws.
2. Behave in accordance with the anti-corruption policy by cultivating attitudes and
values against corruption and rejecting all forms of misconduct.
3. Promote and support management and work with honesty, morality and transparency.
In accordance with the principles of good governance It aims to respond to the needs
of the service recipients in a correct and fair manner.
4. Support and encourage personnel and stakeholders to take part in surveillance,
prevention and suppression of corruption and misconduct in all forms.
5. Do not act in any way that will bring a conflict of interest or imply corruption, giving or
receiving benefits from stakeholders in order to gain self-benefit or those involved,
either directly or indirectly.
6. Not ignore or ignore when encountering an act that constitutes corruption and
misconduct related to under agency which constitutes a duty to notify the supervisor
or the person in charge.
7. Be fair and protect people who report clues or evidence of fraud and misconduct

by using measures to protect the complainant or those who cooperate in providing
information or evidence relating to the dishonest and misconduct.

Please kindly be informed accordingly.
Announcement Date 4 January,2021

(Mr.Sawat Luecha)
Director of The Secondary Education Service Area Office 26

Announcement of the Secondary Education Service Area Office 26
Subject : Declaration of Honesty, Policy, Measures and Integrity Plan
of the Secondary Education Service Area Office 26
*****************************************************************
According to General Prayut Chan-o-cha, prime minister has established a policy to
promote public administration good governance and the prevention and suppression of
corruption and misconduct in the public sector which announced to the council
national legislative assembly on September 12, 2014 in accordance with the civil service code
of conduct B.E. 2552. Compliance guide of the Office of the Basic Education Commission on
the code of conduct for civil servants. Basic education committee, 2009. Code of civil servants,
the Office of the Basic Education Commission. Announcement of the Basic Education
Commission dated June 22, 2001. Policies on Integrity and Transparency and a manual for
assessing the moral and transparency in public sector operations ((Integrity and Transparency
Assessment: ITA) of office of the National Anti-Corruption Commission (NACC) and the office of
Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC). The Secondary Education Service Area Office
26, so that personnel and stakeholders service recipients have confidence in the operation of
the Secondary Educational Service Area Office 26 with morality, ethics and good governance
as follows:
I am Mr. Sawat Lucha hereby declare my intention as the director of the Secondary
Educational Service Area Office 26 hereby declare the intention of integrity, policies, measures
and plans for integrity as follows:

1. Honest intentions
I will administer the education according to the principles of good governance,
behave as a role model in honesty and I will supervise civil servants, teachers and
educational personnel to perform their duties honestly.
2. Policy
1. Prevent and resolve the problem of corruption and misconduct of civil
servants, teachers, educational personnel and educational institutions.
2. Promote and support education management to strengthen the stability of
the main institutions of the nation and the democratic regime of
government with the King as Head of State with morality and ethics based
on the Thai identity.
3. Develop an integrated management system. Educational management by
using digital technology and encouraging all sectors to participate
with honesty and transparency.
4. Educational districts and educational institutes have an integrated
management system using digital technology. All sectors are encouraged to
participate in honesty and transparency.
3. Measures
1. Transparency for service recipients and stakeholders Information of the
Secondary Educational Service Area Office 26 can conveniently be accessed in
a specified channel. There is an auditable disclosure and a sound complaint
management system. The guidelines are as follows:
1. Procurement with honesty, correct Information disclosure is transparent
and verifiable.
2. Provide opportunities for stakeholders to participate in the operations of
the Office of the Secondary Educational Service Area 26 as appropriate for
efficiency in official performance.
3. Complaints management system. And receive complaints clearly Can
be examined.

2. Responsibility executives and civil servants / officers of the Secondary
Educational Service Area Office 26 is determined to perform our duties
efficiently. and are responsible for the performance of the following guidelines.
as follows:
1. Director of the Office of the Secondary Education Area 26 and deputy
director/director of all groups perform official duties with determination
conduct themself as a good role model for government officials and staff at all
levels.
2. Carry out operational policies for all government officials / officers to
perform their duties with honesty and integrity.
3. Safety from operational fraud encourage every government officials / staff
of Secondary Educational Service Area Office 26 is conscious of morality ethics
and anti-corruption in all forms according to the following guidelines:
1. Strengthen the awareness of all civil servants / officers to be aware of
integrity. Perform duties with honesty as a way of life, Integrity and transparency
in the audit.
2. The declaration of intent in good faith in the administration and
operation, arrange an activity to respect the national flag on every Monday
along with making the declaration.
4. Culture and morality in the organization create a culture of honesty in the
organization, ashamed to commit corruption in all forms according to the
following guidelines:
1. Promote administrative audit within the Office of the Secondary
Education Area 26
2. Enhance knowledge, understanding for all government officials / officials
In order to have knowledge of the law related government regulations and able
to distinguish personal and collective benefits.
5. Moral aspects of working in the organization. Defined organizational values
and culture in the administration according to the guidelines. as follows:
1. Focus on systematic and develop human resources with integrity,
participation, and efficiency.
2. Focus on systematic budget management morality, participation.
3. Assign missions in fair, equitable duties, non-discrimination

4. Provide the environment in the office and outside the office to facilitate
the duties of the officers.
6. Communication within the organization provides a way for civil servants/
officers to be aware of performance with morality and transparency. According
to the following guidelines:
1. Establish a communication way through the line Group of all personnel
offices to receive the relevant information.
2. Create a website for the Secondary Education Area Office 26 to
publicize information that is beneficial to service users.
http://www.web.ses26.go.th
3. Create a Facebook page. Named the Secondary Educational Service
Area Office 26.
4. Operation plan
1. Operation plan for the prevention and suppression of corruption of the
Secondary Education Area Office 26, Fiscal Year 2021
2. Risk analysis report on the performance of conflict of interest operation,
the Secondary Education Area Office 26, Fiscal Year 2021.
3. Integrity school project.
Please kindly be informed accordingly
Announcement Date 4 January,2021

(Mr.Sawat Luecha)
Director of The Secondary Education Service Area Office 26

