
 



 
  

แนวทางการดาํเนนิงานตามประกาศสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 6 
เรื่อง เจตจํานงสจุรติในการบรหิารงานสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 6 

มุงสูการเปนองคกรธรรมาภิบาลและความโปรงใส 
 

          ๑.   ดานการปฏิบัติหนาที่ 
        บุคลากรทุกคนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่

ของรัฐ อยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดวยความโปรงใส ดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด และใหบริการกับประชาชนหรือผูมาขอรบับริการกับหนวยงาน โดยไมหวัง
สิ่งตอบแทนที่มิควรได 

   แนวปฏิบัติ ดังนี ้
   1.1. บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเปนไป

ตามขั้นตอน การใหบริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดวยความถูกตอง รวดเร็ว และไมสงผล
เสียหายตอราชการ 

   1.2. บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เทาเทียมกัน ไมเลือก
ปฏิบัติ ประสานงานตางๆ ดวยดี เพ่ือประโยชนของทางราชการ พรอมท้ังมีความรับผิดชอบตอหนาที่  
มุงผลสัมฤทธิ์ของงานราชการท่ีดี 

   1.3. บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานโดยไมหวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชนที่มิควรได เวนแตการรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจาก
ผลประโยชนแอบแฝงในทางมิชอบ 

   1.4. ทุกกลุมงานตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการทบทวนข้ันตอนการใหบริการ
ประชาชนหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความทันสมัยและเปนปจจุบัน เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ             
  2. ดานการใชงบประมาณ 
      บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองสํานึก และตระหนักถึงการใชจาย
งบประมาณแผนดินวาเปนงบประมาณท่ีไดมาจากเงินภาษีของราษฎร โดยตองใชจายอยางเหมาะสม และ
ประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกับกลุมงานที่กํากับ ดูแลและรับผิดชอบดาน
งบประมาณ การเบิก – จาย และการพัสดุ ตองดําเนินการดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 
    แนวปฏิบัติ ดังนี ้
    2.1. บุคลากรทุกคนตองตระหนักถึงการใชจายงบประมาณของทางราชการให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการใชจาย เพ่ือใหเกิดความคุมคาและสมประโยชนแกราชการโดยแทจริง 
    2.2. กลุมบริหารการเงิน และสินทรัพยตองดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง
หรือการพัสดุตางๆ ใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับตางๆ กําหนด 
    2.3. กลุมบริหารการเงิน และสินทรัพยตองรายงานขอมูลการใชจายงบประมาณ
ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับกําหนดและเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือแสดงถึงความโปรงใสในการ
บริหารงบประมาณ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคบัตางๆ 
    2.4. ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาตองควบคุม ดูแลหรืออนุมัติ 
การเบิก –จาย งบประมาณ เชน คาทํางานลวงเวลา คาเดินทาง เปนตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
เหมาะสม 
 



 
   3. ดานการใชอํานาจ 
      ผู บังคับบัญชาทุกหนวยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ตองมอบหมายงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง  
สั่งการ กํากับ ดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ีโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ  
อยางถูกตองและชอบธรรม 
    แนวปฏิบัติ ดังนี ้
    3.1. ผู บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอยางถูกตอง เปนธรรมตาม
ความสามารถ ความเหมาะสมกับสถานะภาพ ตําแหนง ระดับ คํานึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอ
ภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม พรอมทั้งมีความเอาใจใส ติดตามงานท่ีสั่งการหรือมอบหมายใหเกิดผลสําเร็จ 
    3.2. ผูบังคับบัญชาไมสั่งการหรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหนาที่ใน
ราชการของผูใตบังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เปนเรื่องสวนตัว ธุระสวนตัวหรือเรื่องที่ไมเหมาะสม ไมวาเพ่ือ
ตนเองหรือผูอ่ืน 
    3.3. ผูบังคับบัญชาตองวางตัวเปนกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใชดุลยพินิจในเรื่องตางๆ รวมถึงการพิจารณา
ความดีความชอบใหกับผูใตบังคับบัญชาตองเกิดความเปนธรรมเสมอ พรอมทั้งมีความเปนผูนําที่รับผิดชอบ
ตอหนาที่ 
    3.4. ผูบังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนตองไมใชตําแหนง หรืออํานาจหนาที่ใน
ราชการเพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิชอบ หรือยินยอมใหบุคคลใดนําไปใชในการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ 
ดวยกฎหมาย 
  4. ดานการใชทรัพยสินของทางราชการ 
      บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตองใชทรัพยสินของทางราชการ เพื่อ
ประโยชนในทางราชการ ไมนําทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชนที่มิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบหรือ
ขอบังคับตางๆ หรือยินยอมใหบุคคลใดนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือผูอ่ืน ในทางที่ไมถูกตอง และ 
ไมเหมาะสม  
    แนวปฏิบัติ ดังนี ้
    4.1. ผูบังคับบัญชาทุกกลุมงานตองกํากับ ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบใน
ทรัพยสินของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ ใหสามารถใชการไดปกติ หากทรัพยสินเกิดการชํารุดหรือ
สูญหายใหรายงานหรือดําเนินการตามทีก่ฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ กําหนดไว 
    4.2. การยืมทรัพยสินของทางราชการไมวาจะยืมภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือใหบุคคลภายนอกยืม ตองดําเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ กําหนดไว
อยางเครงครัด 
    4.3. งานพัสดุ  ตองสงเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคูมือในการใช
ทรัพยสินของทางราชการใหเกิดความเปนระเบียบ มีระบบและเพ่ือปองกันความเสียหายในทรัพยสินของ
ทางราชการ 
  5. ดานการแกไขปญหาการทุจริต 
      ทุกหนวยงานตองดําเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) แผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ และมาตรการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรวมกันสอดสองและแกไขปญหาการทุจริต เพ่ือใหปญหาการทุจริตลดลง และ
หมดไปในที่สุด 
 
 



 
  
    แนวปฏิบัติ ดังนี ้
    5.1. ทุกกลุมงานตองดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ ตามแนวทางของ
แผนปฏิบัติการวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  ประจําปงบประมาณ 2563 และรายงานผลการดําเนินการตามที่
คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานความโปรงใสกําหนด 
    5.2. ทุกกลุมงานตองสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการดานนโยบายหรือ
มาตรการตางๆ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  ทุกรูปแบบ 
    5.3. ผูบังคับบัญชาทุกกลุมงานและทุกระดับชั้น ตองกํากับ ติดตามและสอดสอง
ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปดวยความถูกตอง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ
รับสินบน พรอมทั้งไมละเลยหรือละเวนการดําเนินการเม่ือพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
    5.4. กลุมตรวจสอบภายในตองดําเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผน 
การตรวจสอบภายในประจําปดวยความเครงครัดและรายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  ทราบโดยตรง   
  6. ดานคุณภาพการดําเนินงาน 
      บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ตนเองรับผิดชอบโดย
ยึดหลักมาตรฐานการดําเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ กําหนดไว 
เพ่ือใหเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
    แนวปฏิบัติ ดังนี ้
    6.1.ผูบังคับบัญชาทุกลุมงานและทุกระดับขั้นการบังคับบัญชา ตองมีพฤติกรรม
และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการถายทอดการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีตามวินัยขาราชการ 
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอบังคบัขาราชการใหแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน 
    6.2. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ี ในการ
ใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบรอยในการบริการ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ พรอม
ทั้งใหขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติราชการแกประชาชน หรือผูมาติดตอขอรับบริการอยางถูกตอง 
และเหมาะสม 
    6.3. ทุกกลุ มงานตองส งเสริม สนับสนุนการใชนวัตกรรมตางๆ ที่ ช วย 
การดําเนินงานใหเกิดความแมนยํา ถูกตองและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการทํางานมากยิ่งข้ึน 
  7. ดานประสิทธภิาพการสื่อสาร 
      ทุกกลุมงานตองดําเนินการจัดทําขอมูลของกลุมงานท่ีตองเผยแพรตอสาธารณชน โดย
จัดใหมีชองทางทางการสื่อสารกับประชาชนผูมาติดตอกับหนวยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารตางๆ ที่ทางราชการแจงไดอยางสะดวก รวดเร็ว พรอมทั้งเปนขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 
    แนวปฏิบัติ ดังนี ้
    7.1. ทุกกลุมงานดําเนินการพัฒนาขอมูลในเว็บไซตของหนวยงาน ใหมีขอมูลที่
ประชาชนควรรับทราบหรือขอมูลที่ตองเผยแพร ใหเปนขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 
    7.2. ทุกกลุมงานตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดชองทางการรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะหรือชองทางการรับเรื่องรองเรยีน พรอมทั้งมีเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนในทุกกลุมงาน 
   
 



 
   8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
      ทุกลุมงานตองดําเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อใหกระบวนงาน
ของหนวยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถใหความสะดวกแกประชาชน ผูรับบริการหรือผูมา
ติดตอกับหนวยงานเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจและสงเสริมใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการ
เขามามีสวนรวมในการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ พรอม
ทั้งเสริมสรางภาพลักษณของกลุมงานในสังกัดใหมีความโปรงใส เพ่ือสรางทัศนคติและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนท่ีดีตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
    แนวปฏิบัติ ดังนี ้

8.1. ทุกกลุมงานดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือขั้นตอนการใหบริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 กําหนด 

8.2. กลุมงานที่ มีภารกิจในการใหบริการประชาชนตองสงเสริม สนับสนุน 
การดําเนินภารกิจที่ใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเขารวมการดําเนินภารกิจของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  ไมวาจะเปนดานการับฟงความคิดเห็น ดานการวางแผน
งาน ดานการดําเนินงานหรือดานการประเมินผลการดําเนินงาน เปนตน เพ่ือแสดงความโปรงใสในการ
ดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖   
   8.3. ทุกกลุมงานดําเนินภารกิจตอประชาชนหรือผูมีสวนไดสวยเสียดวยความโปรงใส
และตรวจสอบได พรอมทั้งนําขอเสนอแนะ ขอรองเรียน ที่ไดรับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
   8.4. ทุกกลุมงานตองสงเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ใหบริการหรือดําเนินงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  9. ดานการเปดเผยขอมูล 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  ดําเนินการนําขอมูลที่
ประชาชนควรทราบและเปนประโยชนตอการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ ไวในเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  ไดแก ขอมูล
พ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ ชองทางการติดตอสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ขอมูลแผน 
การดําเนินงาน ขอมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ ขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป 
ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ขอมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอมูลการจัดการเรื่องการรองเรียน
การทุจริต และชองทางการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือเปนการแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงาน
และดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖   
   แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
   9.1. กลุมอํานวยการ งานประชาสัมพันธ ตองสงเสริม สนับสนุนใหทุกกลุมงาน
ดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  ตอสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ กําหนด 
   9.2. ทุกกลุมงานตองสงเสริม สนับสนุนในการนําขอมูลของกลุมงานและขอมูลที่
ประชาชนควรทราบ หรือเกี่ยวกับการดําเนินภารกิจตางๆ ของกลุมงานลงในเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖เพ่ือแสดงถึงคามโปรงใสในการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต ๖   
   9.3. กลุมอํานวยการ งานประชาสัมพันธ ตองสงเสริม สนับสนุนการใชชองทางการ
สื่ อ ส ารในรู ป แบบ  Social Network เช น  Facebook Twitter Line เป น ต น  ใน การสื่ อ ส ารและ



 
 ประชาสัมพันธการดําเนินงานตางๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  เพ่ือให
ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 
   9.4 ทุกกลุมงานตองดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ตอสาธารณะชน เพ่ือแจงขอมูลขาวสารให
ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖   
   9.5. กลุมบริหารงานบุคคล ตองดําเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ใหมีความโปรงใส ตั้งแตการสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน  
การดําเนินการทางวินัย รวมทั้งการสรางขวัญกําลังใจเพ่ือธํารงและรักษาไวซึ่งคนดีและคนเกงของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  พรอมท้ังสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและ 
ทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
  10. ดานการปองกันการทุจริต 
        บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ตองดําเนิน
ภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และมีหลัก
ธรรมาภิบาล การดําเนินงานทุกภารกิจตองปราศจากการทุจริต และสามารถตรวจสอบได พรอมทั้ง
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  ใหเปนองคกร
ที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความมั่งคั่งในคุณธรรม จรรยาของขาราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใชสังคมไทยทางดานการศึกษา 
    แนวปฏิบัติ ดังนี ้
    10.1  ผูบังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ทุกคน ตองดําเนินการตามแนวทางแหงเจตนารมณของเจตจํานงในการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและมีธรรมาภิบาล 
    10.2. ผูบังคบับัญชาทุกระดับตองไมมีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบหรือมีลักษณะความสัมพันธที่เกื้อหนุนผลประโยชนกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขาทําสัญญา
โครงการสัมปทานหรือรับจางใดๆ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖   
    10.3. กลุมอํานวยการ ตองสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและการกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหแต
ละกลุมงานนําไปดําเนินการปองกันการเกิดการทุจริต 
    10.4. ทุกกลุมงานตองสงเสริม สนับสนุนและใหความสําคัญกับการเสริมสราง
ภาพลักษณของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ใหเปนองคกรที่ปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการใหความรวมมือในกิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวกับ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พรอมทั้งรวมกันสรางวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
  ทั้งนี้  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางทุกคน ตองรับทราบและปฏิบัติตาม
เจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และมีธรรมาภิบาลอยางเครงครัด พรอมทั้ง
ประชาสัมพันธในทุกชองทางการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  
ใหสาธารชนรับทราบ และการไมปฏิบัติตามเจตจํานงในการบริหารงานดังกลาว ใหผูบังคับบัญชา ตักเตือน 
นําไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งใหไดรับการพัฒนาหรือรายงานใหผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  ทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการทางวินัยตอไป 
   
 


