ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
_____________________________________
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหความสําคัญกับการบริหารงานดวยคุณธรรม
และความโปรงใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ในดา นการสง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผน ดินที่ มีธรรมาภิบ าล และการป องกั นปราบปรามการทุจ ริ ต
และประพฤติมิช อบในภาครัฐ ตามประมวลจริย ธรรมขา ราชการพลเรื อน พ.ศ. 2552 คูมื อการปฏิบั ติ
ตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน และตามคูมือการประเมินคุณธรรมละความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริต
แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
(สํานักงาน ป.ป.ท.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป 2559 – 2562 (ระยะ 4 ป) ซึ่ง
ครอบคลุม ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการสื่อสารภายในหนวยงานและ
เชื่อมั่นวา ความประพฤติ ของขาราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะตองตอบสนองตอความตองการของ
สังคม เปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน และคาดหมายวาขาราชการทุกคนจะประพฤติตนอยางสมเกียรติใน
ขณะที่ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใชเปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุง
พฤติกรรมตนเองใหเหมาะสม
ขาพเจาแสดงเจตจํานงในฐานะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พรอม
จะสง เสริม สนับสนุนใหขาราชการและบุคลากรในสัง กัดทุ ก ทานปฏิบัติง านอยางมีคุณธรรม ความโปรง ใส
ในการดํ าเนิ นงานอยางมีป ระสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล พรอ มที่จ ะรั ก ษาผลประโยชนของรัฐ และมอบ
ความเปนธรรมแกประชาชน อยางเสมอภาคและเทาเทียม
ขาพเจ า ขอยื นยันวา สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานจะยึดมั่ นในการเป น
สวนราชการที่มีความโปรงใสและพรอมตรวจสอบได ใหสมกับวิสัยทัศนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่วา “การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเปนไทย”
ขาพเจา ขอแสดงเจตจํ านง ต อเพื่อนข าราชการทุก คนวา ขา พเจาจะปฏิบัติห นาที่ดา น
การบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดวยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู
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จะตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มสติปญญาความสามารถดวยความสุจริตเที่ยงตรงและดวยความมีสติยั้งคิด รูวา
สิ่ง ใดถูก สิ่ง ใดผิด สิ่ง ใดควรกระทํา สิ่ง ใดควรงดเวน เพื่อใหง านที่ทําปราศจากโทษเสียหาย และบัง เกิด
ประโยชนสูง สุด โดยยึดหลัก ธรรมาภิบ าล ในการบริหารงานและจะยืนหยัดตอตานการทุจ ริตทุก รูป แบบ
ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน และรวมใจทําดีเพื่อพอหลวงของเรา
ในนามผูบ ริห ารทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประกาศ
เจตนารมณวา จะบริห ารงานดวยความซื่อสัตยสุจ ริ ตตามหลัก ธรรมาภิบ าล อยางโปรง ใส ตรวจสอบได
พรอมรับผิดชอบเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเจตจํานง
ตอตานการทุจ ริตคอรรัป ชั่นทุกรูป แบบและจะยึดมั่นทําใหสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนสวนราชการสีขาวอยางยัง่ ยืน โดยจะดําเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติง านทุก ขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ อยางครบถวน เครง ครัด
ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนด
2. ปลูกฝงและสรางความตระหนักรู คานิยมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รูจกั แยกแยะ
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมใหได เพื่อปลูก ฝง จิตสํานึกในดานคุ ณธรรมและปองกันการทุจ ริต
คอรรัปชั่นในหนวยงาน รวมถึงมีการถวงดุลภายในที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหบุคลากรในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนัก ถึง ผลราย ภัยของการทุจริตคอรรัป ชั่นตอสวนราชการและ
ประเทศชาติเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
3. ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่น และไมทนตอการทุจริตที่กอใหเกิดการลงโทษ
ทางสัง คม (Social Sanction) อันจะสงผลใหบุคลากรในสํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน
เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริตคอรรัปชั่น
4. ปลูก ฝง จิตสํา นึก ใหผูเ รียนของสถานศึก ษาสัง กัด สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงผลราย และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
5. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความรวมมือ
5.1 ประสานงานและใหความรวมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุท ธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.2 ทุกหนวยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความรวมมือเขารวมเปนเครือข ายปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสํานักสวนกลางและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
5.3 รวมกันดําเนินการศึก ษาวิจัย รวบรวมองคความรูดานการปองกันและปราบปราบ
การทุจริต
5.4 รวมจัดใหความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเฉพาะแนวทางการส ง เสริม ด านคุ ณธรรม จริ ยธรรม แก ผูบ ริ ห าร
ในส ว นกลาง ผู บ ริ ห ารสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง มีส วนเกี่ยวของกับ การจัดการศึก ษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้นพื้นฐานทุก ระดับ เพื่อสรางความรู ความเขาใจและการมีสวนรวมในการเผยแพรร ณรงคให
เยาวชน
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ผูป กครอง และประชาชนทั่ ว ไปเข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรมตอ ต า นการทุ จ ริ ต และมี สว นร ว ม
เปนเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร ว มจั ด ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การเฝ า ระวั ง และการตรวจสอบเพื่ อ ต อ ต า นการทุ จ ริ ต
แกบุคลากรทางการศึก ษาในพื้นที่ทั่ วประเทศอาทิ ผูอํานวยการสํานั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษา ผูบ ริห าร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสรางความรูความเขาใจ
และการมีสวนรวมในการเผยแพรรณรงคใหแกเยาวชน ผูปกครอง และประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมตอตานการทุจริต และมีสวนรวมเปนเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต
5.6 รวมกันจัดทําดัชนีวัดคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาพื้ นฐานและดํา เนิ นการตามแนวทางที่ กํา หนดไว ตามยุ ท ธศาสตร ชาติว าด ว ย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.7 ร ว มกั น จั ด ทํ า ช อ งทางการสื่ อ สาร เผยแพร และประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การดําเนินงานในฐานะเครือขายความรวมมือปองกันและปราบปรามการทุจริต
5.8 รวมใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ความรวมมือดังกลาว
5.9 รวมกั นดําเนินการอื่น ใดในดานการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริต ทุก รู ป แบบ
อยางเต็มกําลังความสามารถ
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายการุณ สกุลประดิษฐ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
_____________________________________
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหความสําคัญกับการบริหารงานดวยคุณธรรมและ
ความโปรงใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในดาน
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คูมือการปฏิบัติตามขอบังคับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2552 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และตามคูมือ
การประเมินคุณธรรมละความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน
ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดศึกษาและบริหารงาน ซึ่งครอบคลุมดาน
ความโปรง ใส ดานความพรอมรับ ผิด ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติง าน ดานวัฒ นธรรม
คุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการสื่อสารภายในหนวยงานและเชื่อมั่นวา
ความประพฤติ ของขาราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะตองตอบสนองตอความตองการของสังคม เปนที่
เชื่อถือไววางใจของประชาชน และคาดหมายวาขาราชการทุกคนจะประพฤติตนอยางสมเกียรติในขณะที่
ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใชเปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรม
ตนเองใหเหมาะสม
ขาพเจา ขอแสดงเจตจํานงในฐานะผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่พรอมจะสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการและบุคลากรในสังกัดทุก คน ปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม ความ
โปรงใส
ในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมที่จะรักษาผลประโยชนของรัฐ
และมอบความเปนธรรมแกประชาชน อยางเสมอภาคและเทาเทียม
ขาพเจา ขอแสดงเจตจํานงตอเพื่อนขาราชการทุกคนวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดานการบริหารใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดวยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู จะตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่โดยเต็มสติปญญาความสามารถดวยความสุจริตเที่ยงตรงและดวยความมีสติยั้งคิด รูวาสิ่งใดถูก สิ่ง
ใดผิด
สิ่งใดควรกระทํา สิ่ง ใดควรงดเวน เพื่อใหง านที่ทําปราศจากโทษเสีย หาย และบังเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้
เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน และรวมใจทําดีเพื่อพอหลวงของเรา โดยดําเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับอยางครบถวน เครงครัด ตลอดจน
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนด
2. ปลูกฝง และสรางความตระหนัก รู คานิยมในการตอตานการทุจ ริตคอรรัป ชั่น รูจักแยกแยะ
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในดานคุณธรรมและปองกันการทุจริตคอรรัป ชั่น
ในหนวยงาน

/3.ไมยอมรับ...
3. ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่น และไมทนตอการทุจริตที่กอใหเกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) อันจะสงผลใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เกิดความ
ละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริตคอรรัปชั่น
4. ปลูก ฝง จิตสํานึก ใหผูเ รียนของสถานศึ ก ษาสัง กัด ตระหนัก ถึง ผลรายและต อตา นการทุจ ริ ต
คอรรัปชั่น
5. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความรวมมือ
5.1 ประสานงานและใหความรวมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ วาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.2 ประสานความร วมมือ เขา รว มเปน เครือ ขา ยป องกันและปราบปรามการทุ จ ริ ต กั บ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
5.3 ร วมจัดใหความรูเ กี่ยวกับ แนวทางการสง เสริม ดานคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริห าร
และบุคลากรทางการศึก ษาในสังกัด เพื่อการมีสวนรวมในการเผยแพรรณรงคตอตานการทุจ ริต และเปน
เครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต
5.4 ร วมกันจั ดทําช องทางการสื่อ สาร เผยแพร และประชาสัม พัน ธ เพื่ อสนับ สนุนการ
ดําเนินงานในฐานะเครือขายความรวมมือปองกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ความรวมมือดังกลาว
5.6 รวมดําเนินการอื่นใดในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ อยางเต็ม
กําลังความสามารถ
ขาพเจาขอยืนยันวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จะยึดมั่นในการเปนสวน
ราชการที่มีความโปรงใสและพรอมตรวจสอบได ใหสมกับวิสัยทัศนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่วา “การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเปนไทย”
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

(นายบุญสม โพธิ์เงิน)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

