ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
เรื่อง เจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
-------------------------------------------------------ข้าพเจ้า นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น ขอประกาศเจตานารมณ์ ในการบริหารงานว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ดาเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ขับเคลื่อนสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นส่วนราชการที่ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยดาเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบบังคับอย่างครบและข้อ เคร่งครัด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
2. ปลู ก ฝั ง และสร้ า งความตระหนั ก รู้ ค่ า นิ ย มในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ
รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้ องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพซึ่งจะทาให้บุคลากรใน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และสถานศึกษาในสังกัด เกิดวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริตอย่างยั่งยืน
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
( Social Sanction) อัน จะส่ งผลให้ บุ คลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึก ษาขอนแก่น และ
สถานศึกษาในสังกัดเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. มุ่ ง บริ ห ารงานโดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล และร่ ว มกั น สร้ า งวั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรม
ให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงแก่ทางราชการ
และ พร้อมแสดงความรับผิดหากการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
6. แนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

( นายจักราวุธ สอนโกษา )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

แนวทางการดาเนินงานตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
เรื่องจิตจานง 10 จริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
*************************************************************
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรมโดย
ยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัดและ
ให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.1 บุ คลากรทุกคนต้องปฏิบั ติห น้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้น ตอนการ
ให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายแก่ทางราชการ
1.2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติประสานงานต่างๆ
ด้วยดีเพื่อประโยชน์ของทางราชการพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางราชการที่ดี
1.3 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ
1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบันเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการใช้งบประมาณ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ต้องสานึกและตระหนักถึงการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากการเงินภาษีของราษฎรโดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและ
ประหยัดตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบกับกลุ่มงานที่กากับดูแลและรับผิดชอบด้าน
งบประมาณการเบิกจ่ายและการพัสดุต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
2.1 บุ ค ลากรทุ ก คนต้ อ งตระหนั ก ถึ ง การใช้ จ่ า ยงบประมาณของทางราชการให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง
2.2 งานพัสดุต้องดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรื อการพัสดุต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆกาหนด
2.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับกาหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ
2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องควบคุมดูแลหรืออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ
เช่นค่าทางานล่วงเวลาค่าเดินทางเป็นต้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

3. ด้านการใช้อานาจ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมอบหมายงานประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือก
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งสั่งการกากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆอย่างถูกต้องและชอบธรรม
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
3.1 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การหรื อ มอบหมายงานอย่ า งถู ก ต้ อ งเป็ น ธรรมตามความสามารถความ
เหมาะสมกับสถานภาพตาแหน่งระดับคานึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลัก
มนุษยธรรมพร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสาเร็จ
3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัวธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าต่อตนเองหรือผู้อื่น
3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลางปราศจากอคติมีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการหรือการปฏิบัติการและการใช้ดุล พินิจในเรื่องต่างๆรวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้ กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอภาคพร้อมทั้งมีความเป็นผู้นาที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในราชการเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิชอบหรือยินยอมให้บุคคลไดนาไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
4 ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ ในราชการไม่น าทรั พย์ สิ น ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิช อบด้ว ยกฎหมายระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่างๆหรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ผู้อื่นในทางที่ไม่ถูกต้อง
และไม่เหมาะสม
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกากับดูแลบารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทางราชการที่
อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหากทรัพย์สินเกิดการชารุดหรือเสียหายให้รายงานหรือ
ดาเนินการตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆกาหนดไว้
4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น หรือให้บุคคลภายนอกยืมต้องดาเนินการตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆกาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด
4.3 งานพัสดุต้องส่งเสริมสนับสนุนการวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้
เกิดความเป็นระเบียบมีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ
5 ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 พ. ศ. 2560-2564 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งร่วมกัน
สอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
5.1 กลุ่มงานต้องดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆตามแนวทางของแผนการปฏิบัติการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2562 ถึง 2564 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ของปีงบประมาณปัจจุบัน
และรายงานผลผลการดาเนินการตามที่คณะกรรมการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นกาหนด
5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านนโยบายหรือมาตรการต่างๆด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ในทุกรูปแบบ
5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องกากับติดตามสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความถูกต้องปราศจากการทุจริตและการร้องเรียนหรือรับสินบนพร้อมทั้งไม่
ละเลยหรือละเว้นการดาเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
5.4 หน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีด้วยความเคร่งครัดและ
รายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
6. ด้านคุณภาพการดาเนินงาน
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเอง
รับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดาเนินงานขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ
กาหนดไว้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
6.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
มีการถ่ายทอดการปฏิบั ติงานที่เป็ น แบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการประมวลจริยธรรมข้าราชการและ
ข้ อ บั ง คั บ บุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ยจรรยาข้ า ราชการให้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
6.2 บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชนด้วยความเต็มใจมีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบพร้อมทั้งให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.3 ทุกกลุ่ มงานต้องส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆที่ช่วยการดาเนินงานให้ เกิดความ
แม่นยาถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่ง
7 ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินการจัดทาข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยจัดให้มีช่อง
ทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ที่ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
แนวทางปฏิบัติดังนี้
7.1 ทุกกลุ่มงานดาเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลที่ประชาชนควรรับทราบ
หรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
7.2 หน่วยงานต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน

8. ด้านการปรับปรุงระบบการทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ต้องดาเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
เพื่อให้กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันสมัยสามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มา
รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินภารกิ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และหน่วยงานใน
สังกัดให้มีความโปร่งใสเพื่อสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
8.1 หน่ ว ยงานดาเนิ น การพัฒ นาปรับปรุง หรือ ทบทวนขั้น ตอนการปฏิบัติ งานหรื อ ขั้นตอนการ
ให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ. ศ. 2558 กาหนด
8.2 กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินภารกิจให้
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาร่วมการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็นด้านการวางแผนงานด้านการดาเนินงานหรือ
ด้านการประเมินผลการดาเนินงานเป็นต้นเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดาเนินภารกิจของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
8.3 หน่วยงานดาเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
8.4 หน่วยงานต้องส่งเสริมสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือการ
ดาเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9.การเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ดาเนินการนาข้อมูลที่ประชาชนควรทราบและ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ไว้ในเว็บไซต์
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาหรื อเว็บ ไซต์ บุคลากรในสั งกัด ได้แ ก่ข้ อมูล พื้นฐานของส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาขอนแก่ น ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สอบถามกั บ ประชาชน (social
network )ข้อมูลแผนการดาเนินงานข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้อมูล การ
จัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นการแสดงถึง ความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกกลุ่มงานดาเนิ น การตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 และตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆกาหนด
9.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนในการนาข้อมูลของหน่วยงานข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ
หรือเกี่ยวกับการดาเนินภารกิจต่างๆของหน่วยงานลงในเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

9.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริมสนับสนุน
การใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ social network เช่น Facebook Twitter LINE เป็นต้น ในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่างๆของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเพื่อให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย
9.4 ทุกกลุ่ มงานต้องดาเนิ น การตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ต่อสาธารณชนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบและเพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใสในการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
9.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มกฎหมาย
และคดีต้องดาเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสแต่งตั้งการสรรหาการ
คัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งการพัฒนาบุคคลการประเมินผลงานการดาเนินการทางวินัยรวมทั้งการสร้างขวัญ
กาลังใจเพื่อธารงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อม
ทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางในการปฏิรูปประเทศ
10 ด้านการป้องกันการทุจริต
บุ คลากรส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึ กษาขอนแก่น ต้ องด าเนินภารกิจของตนเองตาม
แนวทางของเจตจ านงในการบริ ห ารงานด้ว ยความซื่อสั ตย์สุ จริตโปร่งใสและมีห ลั กธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบมี
ความมุ่งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาลมีความมั่นคงในคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการและมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางการวัดดังนี้
1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ทุกคน
ต้องดาเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่ประพฤติไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิช อบหรือมีลั ก ษณะ
ความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทาสัญญาโครงการหรือรับจ้างใดๆ
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
10.3 ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามั ธ ยมศึกษาขอนแก่น โดยกลุ่ มกฎหมายและคดีต้องส่ งเสริ ม
สนับสนุนการดาเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน
หรือจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานนาไปดาเนินการป้องกันการ
10.4 ทุ ก กลุ่ ม งานต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยการให้ ความร่วมมือในกิจ กรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษาขอนแก่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มมื อ กั น สร้ า ง
วัฒนธรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
10.5 ทุกกลุ่มงานดาเนินการให้เกิดความโปร่งใส พร้อมตรวจสอบจากกลุ่มงานอื่น และพร้อมที่จะ
ดาเนินการตรวจสอบกลุ่มงานอื่น

