
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 

--------------------------------------- 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำน
ด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมนโยบำย (นำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 
ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภำครัฐ ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ               
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ -        
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2552 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.2554 
เรื่อง นโยบำยเกี่ยวกับควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของส ำนักงำน-
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ได้ศึกษำและจัดท ำแผนปฏิบัติ 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ประจ ำปี 2564   

ซึ่งครอบคลุมด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริต 
ในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน และด้ำนกำรสื่อสำร
ภำยในหน่วยงำน  และเชื่อมั่นว่ำควำมประพฤติของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทุกคนในสังกัด จะต้องตอบสนอง  
ต่อควำมต้องกำรของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน และคำดหมำยว่ำข้ำรำชกำรทุกคนจะประพฤติตน
อย่ำงสมเกียรติ  ในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตน เพ่ือใช้ เปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติ 
และกำรพิจำรณำปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมำะสม 

ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจ ำนงในฐำนะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง  
ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสั งกัดทุกท่ำน ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม 
ควำมโปร่งใส  ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษำผลประโยชน์ของรัฐ  
และมอบควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม 

ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง จะยึดมั่น 
ในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่-
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ที่ว่ำ “ภำยในปี 2565 มุ่งพัฒนำให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ 
พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
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ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจ ำนงต่อเพ่ือนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำร  
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด้วยส ำนึกและตระหนักในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติ
หน้ำที่โดยเต็มสติปัญญำควำมสำมำรถ ด้วยควำมสุจริตเที่ยงตรงและด้วยควำมมีสติยั้งคิด รู้ว่ำสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด    
สิ่งใดควรกระท ำ สิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งำนที่ท ำปรำศจำกโทษเสียหำย และบังเกิดประ โยชน์สูงสุด โดยยึด
หลักธรรมภิบำลในกำรบริหำรงำนและยืนหยัดต่อต้ำนกำรทุ จริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้  เ พ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของประชำชน และรวมใจท ำดีเพ่ือพ่อหลวงของเรำ 

ในนำมผู้บริหำรทุกระดับของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง  
ขอประกำศเจตนำรมณ์ว่ำ จะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำลตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง มีเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท ำให้ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง เป็นส่วนรำชกำรสีขำวอย่ำงยั่งยืน โดยจะด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำงครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก ำหนด 

2. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้  ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึกในด้ำนคุณธรรมและป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ในหน่วยงำน รวมถึงมีกำรถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะท ำให้บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่-
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ตระหนักถึงผลร้ำย ภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนรำชกำร 
และประเทศชำติเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อกำรทุจริตที่ก่อให้เกิดกำรลงโทษ     
ทำงสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง 
เกิดควำมละอำยหรือควำมกลัวที่จะกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. ปลูกฝังจิตส ำนึกให้ผู้เรียนของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
พังงำ ภูเก็ต ระนอง ตระหนักถึงผลร้ำย และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

5. ขับเคลื่อนแนวทำงกำรด ำเนินกำรและกิจกรรมควำมร่วมมือในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ดังนี้ 

   5.1 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

   5.2 ทุกหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัด ประสำนควำมร่วมมือเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับส ำนักส่วนกลำง และส ำนักงำน -    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

   5.3 ร่วมกันด ำเนินกำรศึกษำวิจัย รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม         
กำรทุจริต  
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   5.4 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพำะแนวทำงกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง  
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ทุกระดับ 
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

   5.5 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริตแก่ผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ เพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยำวชน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

   5.6 ร่วมกันจัดท ำดัชนีชี้วัดคุณธรรมและควำมโปร่งใส ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน-  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง และด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  

   5.7 ร่วมกันจัดท ำช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่  และประชำสัมพันธ์  เ พ่ือสนับสนุน             
กำรด ำเนินงำนในฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

   5.8 ร่วมให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ควำมร่วมมือดังกล่ำว 

   5.9 ร่วมกันด ำเนินกำรอื่นใดในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ 

จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน 

 ประกำศ ณ วันที่  16 มีนำคม พ.ศ.2564 
 
 
 

 

(นำยสมชำย  รองเหลือ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง 

 
 
 
 
 

 

 


