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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ตำมนโยบำย นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ใน ด้ำน
กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภำครัฐ ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2552 แผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำม
ทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564) และตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ( สำนักงำน ป.ป.ช ) และสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในภำครัฐ ( สำนักงำน ป.ป.ท )
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ตำมนโยบำย นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ จึงได้ศึกษำและจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 ประจำปี งบประมำณ
2561 ซึ่งครอบคลุม ด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิ บัติงำน
ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน และด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนและ
เชื่อมั่นว่ำ ควำมประพฤติของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม
เป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน และคำดหมำยว่ำข้ำรำชกำรทุกคนจะประพฤติตนได้อย่ำงสมเกียรติในขณะที่
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติและกำรพิจำรณำปรับปรุงพฤติกรรม
ตนเองให้เหมำะสม
ข้ำพเจ้ำแสดงเจตจำนงในฐำนะผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 ที่พร้อมจะ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ข้ำรำชกำรและบุ ค ลำกรในสั งกัดทุ กท่ำนปฏิบัติงำนอย่ำงมี คุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษำผลประโยชน์ของรัฐและมอบควำมเป็นธรรมแก่
ประชำชน อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 จะยึดมั่นในกำรเป็นส่วน
รำชกำรที่มีควำมโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ลพบุรี เขต ๑ ที่ว่ำ “ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภำยใต้ค่ำนิยมหลักของของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๑ ที่ว่ำ “ เรียนรู้และพัฒนา ก้าวหน้าบริการ ทางานเป็นทีม
ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ” และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ ที่ว่ำ " นักเรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ เป็นเด็กดี มี
นิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 "
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ข้ำพเจ้ำ ขอแสดงเจตจำนง ต่อเพื่อนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนั กในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่
โดยเต็มสติปัญญำควำมสำมำรถด้วยควำมสุจริตเที่ยงตรงและด้วยควำมมีสติยั้งคิด รู้ว่ำสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควร
กระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งำนที่ทำปรำศจำกโทษเสียหำย และบังเกิดประโยชน์สูงสุดของประชำชน และรวมใจ
ทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรำ
ในนำมผู้ บ ริ ห ำรทุ ก ระดั บ ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำลพบุ รี เขต 1 ขอประกำศ
เจตนำรมณ์ว่ำ จะบริ หำรงำนด้วยควำมซื่อสั ตย์สุจริตตำมหลั กธรรมำภิบำล อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อม
รับผิดชอบเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำ สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 มีเจตจำนง
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1
เป็นส่วนรำชกำรสีขำวอย่ำงยั่งยืน โดยจะดำเนินกำรดังนี้
1. ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำงครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนกับ ประโยชน์ ส่ ว นรวมให้ ไ ด้ เพื่อ ปลู ก ฝั ง จิต ส ำนึ กในด้ ำนคุ ณธรรมและป้ องกัน กำรทุจ ริต คอร์ รัป ชั่น ใน
หน่วยงำน รวมถึงมีกำรถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะทำให้บุคลำกรในสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตระหนักถึงผลร้ำย ภัยของกำรทุจริตของคอร์รัปชั่นต่อส่วนรำชกำรและประเทศชำติเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อกำรทุจริตที่ก่อให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม (
Social Sanction ) อันส่งผลให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 เกิดควำม
ละอำยหรือควำมกลัวที่จะกระทำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลู กฝั งจิ ตส ำนึกให้ ผู้เรีย นของสถำนศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1
ตระหนักถึงผลร้ำย และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทำงกำรดำเนินกำรและกิจกรรมควำมร่วมมือ
5.1 ประสำนงำนและให้ ควำมร่ว มมือในกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้ว ยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564 )
5.2 ทุกกลุ่มงำนและสถำนศึกษำในสังกัดประสำนควำมร่วมมือเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1
5.3 ร่วมกันดำเนินกำรศึกษำวิจัย รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.4 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่
3 ( พ.ศ. 2560 - 2564 ) โดยเฉพำะแนวทำงกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำรในสังกัด สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกระดับ เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ให้เยำวชน
ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.5 ร่ ว มจั ด ให้ ควำมรู้ เ กี่ย วกับ กำรเฝ้ ำระวังและกำรตรวจสอบเพื่อต่ อต้ำ นกำรทุ จริต แก่ บุคลำกรทำง
กำรศึกษำในพื้นที่ทั่วประเทศอำทิ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำทุกระดับ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่
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รณรงค์ให้แก่เยำวชน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำมีส่วนรวมในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ระยะที่ 3
( พ.ศ. 2560 – 2564 )
5.6 ร่ว มกันจั ดทำดัช นีวัดคุณธรรมและควำมโปร่งใส สำหรับหน่ว ยงำนในสั งกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 และดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 - 2564 )
5.7 ร่วมกันจัดทำช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนในฐำนะ
เครือข่ำยควำมร่วมมือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.8 ร่วมให้คำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนควำมร่วมมือ
ดังกล่ำว
5.9 ร่ ว มกำรด ำเนิ น กำรอื่ น ใดด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ทุ ก รู แ บบอย่ ำ งเต็ ม ก ำลั ง
ควำมสำมำรถ
จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่
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เดือน เมษำยน พ.ศ. 2561

(นำยมำนพ ษมำวิมล)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1

