ที่ ศธ 04239/2125

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2, 3
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

จํานวน 1 ชุด

ดวยสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน กําหนดใหมีการประเมิน คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการนี้ เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เป น ไปด วยความเรี ย บร อยและมีป ระสิ ทธิ ภ าพ จึ งขอส งประกาศประกาศเจตจํ านงสุ จริ ต ในการบริห ารงานของ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ให ท า นทราบตามขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ
สูสาธารณชน รายละเอียดดังสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายเจริญชัย กิตติพีรเดช )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุมอํานวยการ
โทร 035 - 535417 ตอ 101
โทรสาร 035- 535418

ที่ ศธ 04239/2136

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2, 3
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
21 พฤษภำคม 2563

เรื่อง ประกำศเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9

จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ได้จัดทำประกำศเจตจำนงในกำรบริหำรงำน
ด้ว ยควำมซื่อสัตย์สุ จ ริตอย่ ำงโปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
ภำยใต้นโยบำย ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการใช้งบประมาณ ด้านการใช้อานาจ ด้านการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้านคุณภาพการดาเนินงาน ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ด้านการ
ปรับปรุงระบบการทางาน ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านการป้องกันการทุจริต
ในกำรนี้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ กษำ เขต 9 ขอประกำศเจตจ ำนงสุ จริ ต ในกำร
บริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ให้ท่ำนทรำบ และเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

( นำยเจริญชัย กิตติพีรเดช )
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9

กลุ่มอำนวยกำร
โทร 035 - 535417 ต่อ 101
โทรสำร 035- 535418

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาลโดยมีความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความ
ศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ใน
ฐานะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จึงขอประกาศเจตจานงในการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคน มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจาก
การทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้
1 ด้านการปฏิบัติหน้าที่
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน
2 ด้านการใช้งบประมาณ การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง
3 ด้านการใช้อานาจ การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
4 ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ
บุคลากรภายในหน่วยงานไม่นาทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
5 ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ผู้บริหารสูงสุดให้ความสาคัญ ในการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม
6 ด้านคุณภาพการดาเนินงาน คุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ
7 ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ประสิทธิภาพการสื่อสาร ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน
โดยข้อมูล ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
8 ด้านการปรับปรุงระบบการทางาน การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
9 ด้านการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

-210 ด้านการป้องกันการทุจริต การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ในการดาเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

( นายเจริญชัย กิตติพีรเดช )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

Announcement of The Secondary Educational Service Area Office 9
Subject: Declaration of Integrity Intent
------------------------------The Secondary educational service area office 9 is committed to managing
the organization with good governance, focusing on prevention and suppression of
corruption and misconduct. To publicly promote the good corporate governance of the
Office, I, as the director of the secondary educational service area office 9, hereby declare
and demonstrate the intention to implement management with integrity, transparency,
auditability, responsibility, and permitting no form of corruption. Hence every personnel
shall adhere to the aforementioned principle and follow the policy and guidance, as
follows:
1. Operation Every personnel shall operate in accordance with the Standard
transparently, punctually and indiscriminatingly.
2. Budget usage The annual budgeting plan shall be developed and
published publicly and transparently. The corporate expense behaviors shall be in according
to its intention with highest effectiveness and without conflict of interest.
3. Use of power Any procedure, including work assignment, personnel
performance appraisal and any selection process, must be implemented fairly and
indiscriminatingly.
4. Use of government property The personnel must not take or claim
any government property as their own, or give to others. The process to ask for usage
permission is clear and convenient.
5. Combating corruption The top management gives importance in the fight
against corruption seriously, focusing on implementing the effectively concrete approaches
and developing the Office’s work plan on prevention and suppression of corruption.
6. Operational quality The personnel shall operate their works, considering
the highest performance quality. All processes will be strictly adhered to the Standards,
designated procedure and timeframes in a fair and equal manner.
7. Communication efficiency Any communication related to dissemination
of corporate information shall be in various channels, with easy accessibility and in a simple
way, considering the completeness and currency of information as the highest priority.
8. Work system improvement The Office is committed to improve
organizational effectiveness, including the personnel operation, work flows and technology
adoption.

-29. Information disclosure The Office is responsible for disclosing the
following information to public: the Office basic information, work management policy,
budget management, human resource management and development, and in-house
transparency promotion approaches.
10. Prevention of corruption The following information, as a part of
corruption prevention approaches, is needed to be included on the official corporate
website: declaration of the Director’s integrity intent, documentation on risk assessment for
corruption prevention and nurturing organizational culture, action plans on corruption
prevention, and in-house preventive measures for corruption.
This is announced to all personnel prior to their acknowledgement and
implementation
Announced on 7th March 2020

( Mr.Charoenchai Kittipeeradej )
Director of The Secondary Educational Service Area Office 9

地方教育第９のお知らせ
地方教育第９の正直に運営する意志について

------------------------------地方教育第９は
不正防止の大切さがあるから、公正な運営するつ
もりだ。地方教育第９は公正がある団体だ。だから、地方教育第９の運営者とし
て、社会に確実性を作るために、地方教育第９を正直に運営する。又は、確認した
い人には運営することをいつでも確認できる。そして、何の不正直でも、抗う。だ
から、地方教育第９のスタッフの皆さんに不正直がないように、正直な仕事をさせ
てください。詳細は以下の通り。
1. 作業のことについて、規格通りに、透明に作業し、納期までに厳しく実施
する。又は公正に作業する。
2.予算のことについて、 年度予算を透明に作成し、明るみに出す。目標通
り、予算の使うのは甲斐がある。自分や仲間に利益の役立たない。
３. 権力のことについて、

作業者の選ぶ、作業評価、委任を公正に行う。

4. 財産の使うことについて、 官庁の作業者は公務物を自分の物に持って行
かなく、他の人にも持って行かない。借りる方法は便利な手続きがあるから。
5. 涜職の問題の解決運営者として、不正を抗うことの効率がもっとがあ
り、団体に不明がないように、不明防止の計画を作成しっておく。涜職を解決するために、
具体的な計画を作成しておく。
６. 作業効率スタッフは 手順に従って作業し、指定された時間に従います。
そして、仕事を選ばない。
７.コミュニケーションの効率
伝えることができる。

人々にさまざまな方法で部署の様々な情報を

８.仕事のシステムを改善する。スタッフの良くになる仕事の開発する。だか
ら、便利のため に テクノロジーを使用する。
９. 部署について データのお知らせ。たとえば、行政と予算と人事 など。
１０. 詐欺について制御する。いつも公開に部署の仕事について 情報を知ら
せる。たとえば、幹部の正直と部署に詐欺の懲戒処分と部署の文化を助長する など。

以上、お知らせまで
２０２０年３月７日

（ジャリェンシャイ ギッティピーラデット)

地方教育第９長官

中等教育服务区办公室公告 9
事由：诚信声明
------------------------------中等教育服务区办公室 9 致力于通过良好的管理方式来管理组
织，重点在于预防和制止腐败和不当行为。为了公明公开的提升办
公室的良好形象，我作为中学教育服务区办公室 9 的主任，在此声
明并表明，打算以诚信、透明、可审计性、责任感和不容许任何形
式的腐败的方式实施管理。因此，每个人员都应遵守上述原则，并
遵循以下政策和指导：
1.在具体操作方面：每个人员应秉持公开透明、准时和不加区
分地按照本标准的原则进行操作。
2.预算的使用方面：年度预算计划应公开透明地制定和发布。
办公室支出应以其意图为准，并具有最高效力，且无利益冲突。
3.权力的使用方面：任何程序，包括工作分配，人员绩效评估
和任何甄选过程，都必须公正地实施。
4.政府财产的使用方面：人员不得将任何政府财产当作自己的
财产或索要或赠与他人。申请使用许可的过程应该是明确且便利的。
5.打击腐败方面：最高管理者在认真打击腐败中有着非常重要
的作用，其重点是采取有效的具体方法并制定劳工局预防和制止腐
败的工作计划。
6.操作质量方面：人员应按照最高的性能质量进行工作。所有
过程都将以公平、平等的方式严格遵守标准，且有指定的程序和时
间表。
7.沟通效率与公司信息传播有关的任何沟通均应通过各种途径
进行，并应以信息的完整性和时效性为最高优先级，并且应以易于
访问和简便的方式进行。
8.改进工作系统方面：劳工局要致力于提高组织效力，包括人
员运作，工作流程和技术采用等方面。
9.信息披露方面：劳工局负责向公众公开以下信息：劳工局的
基本信息、工作管理政策、预算管理、人力资源管理和发展以及内
部透明度促进方法。
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10.预防腐败方面：作为预防腐败的一部分,以下信息必须包含
在公司的官方网站上：宣布决策者的直接意图，关于预防腐败和培
育组织文化的风险评估文件，关于预防腐败的行动计划和内部预防
腐败措施。
在所有人员确认和实施之前将其宣布
于 2020 年 3 月 7 日宣布

（Charoenchai Kittipeeradej 先生）
中等教育服务区办公室主任 9

9 지역 중등 교육 서비스 지역 사무소에 대해 공포시행한다.
제목 : 9 지역 중등 교육 서비스 지역 사무소의 경영에 대해 성실 염원

------------------------------9 지역 중등 교육 서비스 지역 사무소는 기관을 공정하게 운영하는
의지가 있다. 9 지역 중등 교육 서비스 지역 사무소에 신봉 및 믿음을 위해 방지 및
불법적 행위 절벌하는 목적이 있다. 9 지역 중등 교육 서비스 지역 사무소 운영자의
자격으로 성실로 염원을 공포시행한다. 뿐만 아니라 검토도 할 수 있고 모든 불법적
행위에 대해 저항하다. 전부 직책이 일을 성실하게 하고 이와 같은 정책으로 하시기
바란다.

1

의무 수행 부분 실행은 규준에 따라 하고 훌륭하고 엄격하게 마감시간이 되는 절차로
과업을 실행하고 평등하게 해야 된다.

2 예산 이용 부분

일년의 예산 방식 작성하고 훌륭하게 공개한다. 부서 예산 지출은 목적대로
수지가 맞게 한다. 한패거리들이나 자기에게 이익을 하지 않는다.

3 행정권 이용 부분

촉탁과 실행 평가와 직책 뽑기는 공절하게 한다.

4 공무 재산 이용 부분

부서의 지책은 공무 자산을 자기의 것으로 사용하지 않고 편리하고
확실한 허가 제도가 있다.

5 불법적 행위 해결 부분

최고 행정자가 효유하고 불법적 행위를 진지하게 저항한다.
구체적으로 불법적 행위에 대해 문제 해결을 위해 부서 불법작 행위 방지 및 정벌 방식을
작성한다.

6 공정 성능 부분

직원들 실행 성능이 기간과 절차와 수준으로 엄격하게 하고 평등하게 해야

한다.

7 교신 효능 부분

일반사람에게 부서 자료 공개에 대한 교신 효능이 간단하게 해야 하고
복잡하지 않고 공개할 자료는 사실 자료이고 온전하다.

8 근무 체제 조절 부분

부서 및 담당자 실행 개선은 좋아지게 해야 한다. 공업기술을 할 때도

빠르고 편리하다.

9 자료 공개 부분

일반자료와 우영과 예산 운영과 직책 운영에 대해 부서의 자료들 공개가

투명하게 알린다.

10 불법적 행위 방지 부분

불법적 행위 방지에 일반사람에게 부서 조치 공개를 위한 부서

웹사이트를 통해 현재 자료 공개한다. 예를들어서 운영자 성실 염원과 불법적 행위에 대한
평가와 부서 문화 발전과 불법적 행위 방지 방식이다.
그러므로 일반적으로 발표하고 실천

2020 년 03 월 07 일

( 짜르안차이 낏띠피라뎃)
9 지역 중등 교육 서비스 지역 사무소 이사장

