ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
เรื่องเจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
_____________________________________
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ตำมนโยบำย (นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557
ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบในภำครั ฐ ตำมประมวลจริย ธรรมข้ำ รำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2552 คู่ มือ กำรปฏิ บัติ ตำม
ข้อบัง คับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำนว่ำด้ว ยจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2552 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมละควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่ ง ชำติ (สำนั กงำน ป.ป.ช.) และส ำนั กงำนคณะกรรมกำรป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุ จริ ต ในภำครั ฐ
(สำนักงำน ป.ป.ท.)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 ได้ศึกษำและจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี 2559 –
2562 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริต
ในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน และด้ำนกำรสื่อสำร
ภำยในหน่วยงำนและเชื่อมั่นว่ำ ควำมประพฤติของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนอง
ต่อควำมต้อ งกำรของสั งคม เป็นที่ เชื่อถื อไว้ว ำงใจของประชำชน และคำดหมำยว่ำข้ำ รำชกำรทุก คนจะ
ประพฤติตนอย่ำงสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติ
และกำรพิจำรณำปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมำะสม
ข้ำพเจ้ำแสดงเจตจำนงในฐำนะผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่
เขต 6 ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุ นให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสัง กัดทุกท่ำนปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษำผลประโยชน์ของรัฐและ
มอบควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 จะยึดมั่นใน
กำรเป็น ส่ว นรำชกำรที่ มีค วำมโปร่ ง ใสและพร้อ มตรวจสอบได้ ให้ส มกับ วิสั ยทั ศน์ ของส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 ที่ว่ำ “กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทยมีคุณภำพและมำตรฐำน
ระดับสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย”
ข้ำพเจ้ำ ขอแสดงเจตจำนง ต่อเพื่อนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำร
บริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่
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จะตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่โดยเต็มสติปัญญำควำมสำมำรถด้วยควำมสุจริตเที่ยงตรงและด้วยควำมมี สติยั้งคิด รู้ว่ำ
สิ่ง ใดถู ก สิ่ ง ใดผิด สิ่ ง ใดควรกระท ำ สิ่ง ใดควรงดเว้ น เพื่อ ให้ง ำนที่ ท ำปรำศจำกโทษเสี ยหำย และบั ง เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำรบริหำรงำนและจะยืนหยัดต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชำชน และรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรำ
ในนำมผู้บริหำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 ขอประกำศ
เจตนำรมณ์ว่ ำ จะบริห ำรงำนด้ วยควำมซื่อสั ตย์ สุจ ริต ตำมหลัก ธรรมำภิบ ำล อย่ ำงโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6
มี เ จตจ ำนงต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แบบและจะยึ ด มั่ น ท ำให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 เป็นส่วนรำชกำรสีขำวอย่ำงยั่งยืน โดยจะดำเนินกำรดังนี้
1. ปฏิ บัติ งำนทุก ขั้น ตอนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบั ง คั บอย่ำงครบถ้ วน เคร่ง ครั ด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่ว นตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ไ ด้ เพื่อปลูกฝัง จิตสำนึ กในด้ำนคุ ณธรรมและป้องกันกำรทุจริ ต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงำน รวมถึงมีกำรถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะทำให้บุคลำกรในสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตระหนัก ถึ ง ผลร้ำย ภั ยของกำรทุ จริตคอร์รัป ชั่นต่อส่วนรำชกำรและ
ประเทศชำติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตคอร์รัป ชั่น และไม่ทนต่อกำรทุจริตที่ก่อให้เกิดกำรลงโทษ
ทำงสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่
เขต 6 เกิดควำมละอำยหรือควำมกลัวที่จะกระทำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 6 ตระหนักถึงผลร้ำย และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทำงกำรดำเนินกำรและกิจกรรมควำมร่วมมือ
5.1 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.2 ทุกหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดประสำนควำมร่วมมือเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 กับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด
5.3 ร่วมกันดำเนินกำรศึกษำวิจัย รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำบกำร
ทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเฉพำะแนวทำงกำรส่ง เสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 6 เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ให้เยำวชน
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ผู้ปกครอง และประชำชนทั่ วไปเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิ จกรรมต่อต้ ำนกำรทุจ ริต และมีส่ วนร่ว มเป็ น
เครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.5 ร่ ว มจั ด ให้ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรเฝ้ ำ ระวั ง และกำรตรวจสอบเพื่ อ ต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต
แก่ บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ อำทิ รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ เจ้ำหน้ำที่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยำวชน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.6 ร่วมกันจัดทำดัชนีวัดคุณธรรมและควำมโปร่งใส สำหรับหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 และดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ ตำมยุทธศำสตร์ ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.7 ร่ว มกันจั ดทำช่อ งทำงกำรสื่อ สำร เผยแพร่ และประชำสัมพัน ธ์ เพื่ อสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนในฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.8 ร่วมให้คำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ควำมร่วมมือดังกล่ำว
5.9 ร่ ว มกัน ด ำเนิ น กำรอื่ น ใดในด้ำ นกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ทุ ก รูป แบบ
อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ
จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 7 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

(นำยแสวง ด้วงทรง)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6

