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ส่วนที่ 1 บทนำ
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล
และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจาก
เดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปั จจุบันได้ปรับเปลี่ยน
เป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ
ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
สำนั ก งาน ป.ป.ช. ร่ ว มกั บ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานได้ ก ำหนด
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่
28 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้ง
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วย
ท้องที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี โดยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67
โรงเรียน โดยมีจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 106,370 คน โดยแบ่งเป็น นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 54,830 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 51,540
คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5,405 คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น
6 ปี
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โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พัฒนาและปรับปรุงผล
การการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online)
อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ในปี ง บประมาณ 2563 มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสใน
การดำเนินงาน ได้คะแนน 65.02
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พัฒนาและปรับปรุงผลการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน โดยบุคคลภายในสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ดังนี้
1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีบทบาทและมีความสำคัญ ที่สุด ในการ
ดำเนินการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็น “เขตสุจริต”
2. ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา และผู ้ อ ำนวยการกลุ ่ ม ในการดำเนิ น การตามนโยบายเขตสุ จ ริ ต ติ ด ตามผลการ
ดำเนินงาน และร่วมกันปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น
3. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมมือดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุงการดำเนินให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้
ซึ ่ ง นายสมใจ วิ เ ศษทั ก ษิ ณ ผู ้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้สร้างความตระหนัก รับรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันของทุกคน
ในสำนักงานเขต เพื่อให้ผลการพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจําปีงบประมาณ 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้ความสําคัญกับการดำเนินการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 ให้เป็น “เขตสุจริต” ที่เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
1) กิ จ กรรมการประชุ ม กลุ ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา ชั้น 2 สพม.กท.1 พญาไท โดยมี ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม , นายถนอม บุญโต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วม
ประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือข้อราชการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในดำเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2) กิ จ กรรมการประชุ ม กลุ ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา ชั้น 2 สพม 1 พญาไท โดยมี ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม , นายถนอม บุญโต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วม
ประชุมเพื่อแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

3) กิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมี
ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธาน
ในการประชุ ม , ผู ้ บ ริ ห ารสำนั ก งานเขตพื ้ น ที่ , บุ ค ลากรในสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ และผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรับรู้และรับทราบนโยบายการดําเนินงานเขต
สุจริต ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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4) กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการ
ที่ดี กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกใน
ความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
1 ทั้ง(สพม.กท.1) พญาไท และ (สพม.กท.1) บางแวก
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5) กิจกรรมประชุมแนวทางการเตรียมการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.กท 1 (บางแวก) โดยมี ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม , ผู้บริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ให้มีผลการประเมินที่สูงขึ้น
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6) กิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่าน
ระบบออนไลน์ (ZOOM) ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.กท 1 (บางแวก) โดยมี ผอ.สมใจ วิเศษ
ทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม,
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการ
ดำเนินการ และร่วมกันแก้ปัญหาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล,
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7) ๒๐ ก.ค. ๖๔ : การประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมิน Big Data บนเว็บไซต์
ของสถานศึ ก ษาในด้ า นการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ( Open Data Intergrity and Transparency
Assessment : OIT) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ส่วนที่ 3
ผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจําปีงบประมาณ 2564
1) กิจกรรมการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อวาง
แผนการดำเนิ น งานเสริ ม สร้ างคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษา
ผลการดำเนินกิจกรรม
ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) กิจกรรมการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อกำหนด
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา
ภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิ บ าล สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
3) กิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่,ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ทุกคน มีความเข้าใจในนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ,ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดทุกคน มีความเข้าใจในดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4) กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่ เกิด ความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย
ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย
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2. การประชุมทุกการประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่ มีกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
5) กิจกรรมประชุมแนวทางการเตรียมการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกัน กำหนดกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
6) กิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
ผลการดำเนินกิจกรรม
1. ความก้ า วหน้ า ในการเตรี ย มความการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกครั้งที ่มี
การติดตาม
2. บุ ค ลากรทุก คนในสำนัก งานเขต มี ส ่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการดำเนิ นงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7) การประชุ ม การเตรี ย มความพร้ อ มการประเมิ น Big Data บนเว็ บ ไซต์ ข อง
สถานศึกษาในด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Intergrity and Transparency Assessment
: OIT) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ผลการดำเนินกิจกรรม
ผลการประเมินเตรียมความพร้อมมีค่าเฉลี่ย 24.94 และจำนวนโรงเรียนจำแนกตามช่ วง
คะแนน 0 – 10 คะแนน จำนวน 9 สถานศึ กษา ช่ วงคะแนน 10 – ๒๐ คะแนน จำนวน 11
สถานศึกษา ช่วงคะแนน 21 – 30 คะแนน จำนวน 23 สถานศึกษา ช่วงคะแนน 31 – 40 คะแนน
จำนวน 24 สถานศึกษา

ภาคผนวก
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
---------------------------------------------------สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและความ
เชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ข้อให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต ภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้ าง
เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจัด การที่ชัดเจน ปราศจาก
เรื่องร้องเรียน
๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายระเบียบ
วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๓. ด้ า นความปลอดจากการทุจ ริ ต คื อ ปฏิ บ ั ต ิ ห น้า ที ่ด ้ว ยความซื ่ อ สั ตย์ สุ จ ริ ต ไม่ ใ ช้ ต ำแหน่งหน้าที่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือรับสินบน
๔. ด้ า นวั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร คื อ ไม่ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต ทุ ก ประเภท และไม่ เ พิ ก เฉย
ที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน
๕. ด้ า นคุ ณ ธรรมในการทำงานของหน่ ว ยงาน คื อ กำหนดมาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ช ั ด เจน
มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ
งบประมาณ และการมอบหมายงาน
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมใจ วิเศษทักษิณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
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The Declaration of Upright Intent to Administrate
The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1
______________________________________________
The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 intends to conduct its
organizational management and administration system based on governance principle, with a heavy focus on prevention and suppression
of corruption and misconduct. The office wishes to enhance public confidence and trust that it is an organization adhering to the
principles and standards of good governance. As the administrator of The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1, I would
like to announce my intention to administrate the organization in an honest, transparent, accountable and responsible manner whist
fighting against all forms of corruption. I urge all personnel to perform their duties with dedicatory, honesty and integrity by refraining
from any corrupted acts and adhering to the following principles;
1. Transparency: We are required to reveal information regarding the implementation of official tasks and procurement,
providing opportunities for the general public or stakeholders to inspect the procedure. With the precise administration and management
system, we aim for no complaints,
2. Accountability: In order to gain credibility from the general public, we intend to carry out our tasks efficiently, abide by
laws and regulations and uphold responsibility and accountability,
3. Corruption-free: We intend to carry to our tasks honestly and refrain from using our positions for personal benefits such as
bribery or special perks.
4. Organizational culture and integrity: We will not tolerate any forms of corruption and will put an end to any corruption
found in our organization without ignorance.
5. Organizational work Ethics: We will set up concise performance standards and systems relating to management personnel,
budget and job assignments to ensure equitability and accountability.
Hereby announced to be acknowledged and practice by all involved.

Given on May 15, 2021
( Mr. Somjai Wisaetthaksin)
Director of The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1
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La déclaration d’intention sincère d’administrer
Le Bureau de la zone de service éducatif secondaire BANGKOK 1

---------------------------------------------------Le Bureau de la zone de service éducatif secondaire BANGKOK 1 se concentre sur la gestion d’organiser et d’administrer avec
une bonne gouvernance en accordant de l’importance à la prévention , la répression de la corruption et les fautes professionnelle.
Le bureau souhaite accroître la foi et la confiance en publique que le Bureau de la zone de service éducatif secondaire BANGKOK1 est
l’organisation adhérant aux normes de bonne gouvernance. En tant qu’administrateur du Bureau de la zone de service éducatif
secondaire BANGKOK 1, je voudrais annoncer mon intention d’administrer l’organisation avec la manière de honnêteté et de
transparence, prêt à prendre la responsabilité et à s’opposer toutes les corruptions , engager l’administration pour réaliser la mission
du Bureau de la zone de service éducatif secondaire.
Et plus , j’exhorte que toutes les personnes doivent s’efforcer pour travailler avec la honnêteté , l’intégrité , l’éthique et
sans corruption dans le cadre des politiques suivantes :
1. La transparence est la divulgation des informations concernant la mise en œuvre y compris
l'approvisionnement ,offrant des opportunités au public ou aux parties prenantes pour participer à l’audit. Il y a le système
d’administration claire sans plaintes.
2. La responsabilité est l’intention à travailler efficacement en vertu de la loi, des règlements , des méthodes
correctes et être responsable à la décision et l’ administration , prêt à être examiné afin que les gens confie au Bureau de la zone de
service éducatif secondaire BANGKOK 1.
3. L’anti-corruption est l’intention d’accomplir des tâches honnêtement , ne pas utiliser la position en profiter
pour vous-même, vos amis et refuser de prendre un pot-de-vin.
4. La culture et l’intégrité organisationnelle est ne pas accepter toutes les corruptions et ne pas négliger la gestion
faute pour lutter contre la corruption.
5. L’éthique du travail organisationnel est les normes de performance concises et les systèmes relatifs à la gestion
personnelle, mettre la justice et la transparence aux personnes, au budget et aux affections du travail.
Annoncé par la présente à être reconnu et mis en pratique généralement.
Annoncé Le quinze 15 Mai 2021

M. SOMJAI WISAETTHAKSIN
Le Directeur du Bureau de la zone de service éducatif secondaire BANGKOK 1
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แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

