การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสซ.) ได้แถลงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติเมื่ อ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมี นโยบายที่เกี่ ยวช้อ งกับการศึกษาการ ส่งเสริมการบริหาร
ราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การ
ปรับปรุง วิธี ปฏิบตั ิราชการให้ทนั สมัยโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิ การ
บริหารจัดการ ภาครัฐแบบใหม่ตลอดจนการยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิ ภาพ เสริมสร้างระบบ
คุณธรรม ปลูกผิง ค่านิยม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสานึกในการรักษาศักดศรีชองความเป็ นช้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สจุ ริตใน การบริหารงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จากนโยบายดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิ การ
จึงได้กาหนดเป็ น ๕ นโยบายทั่วไป ๗ นโยบายเฉพาะในข้อ ๕ การบริหารการปฏิบตั ิราชการกระทรวงในทุก
ระดับ จะต้อ งให้ ความสาคัญกับการบูรณาการการปฏิบตั ิช องทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็ นไปในทิศ ทาง
เดียวกันและประสาน สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกซนและภาคประชาชนที่เกี่ ยวช้อ ง รวมทัง้
เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการชองสังคม และนโยบายสา
นักงานคณะกรรมการการศึกษา ชัน้ พืน้ ฐาน ข้อ ๕ เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเป็ นองค์กร
ที่มีคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี ประสิทธิ ภาพ มี ความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาชั้นพืน้ ฐานที่มี
คุณ ภาพ และมาตรฐานได้เ ป็ น อย่างดี ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาชั้น พื น้ ฐานได้มี
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาทัง้ ในระดับโรงเรียนสุจริตและระดับเขต พืน้ ที่การศึกษา โดยกาหนดให้ผบู้ ริหาร ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรมด้านการ ป้องกันการทุจริตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงาน
และวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มี การเรียนรู แ้ ละจัดการความรู อ้ ย่างเท่าทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลง ในปี งบประมาณ ๒๕๕๗ สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐานร่วมกับสานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ซ.) มีนโยบาย ขยายผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ซ่ือ “โรงเรียนสุจ ริต ” และขยายผลการดาเนินงานจาก
โรงเรียนลงสู่สานัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึกษาเป็ นเขตสุจ ริต เพื่อ ให้บุคลากรในหน่ว ยงานมี คุณ ลักษณะ ๕
ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินยั ความซื่อสัตย์สจุ ริต ความ พอเพียง และจิตสาธารณะ ให้สามารถขับเคลื่อน
นโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลใน สถานศึกษาและสานั กงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เป็ นแบบอย่าง มี คุณภาพและมี ประสิทธิ ภาพ มี การพัฒนาอย่าง ต่อ เนื่อ งและยั่งยืน อันจะเป็ นการช่วย
ส่ง เสริม สนับ สนุน การด าเนิ น งานโครงการ ให้เ ป็ น ไปตามนโยบาย เป้า หมายและกิ จ กรรมที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐานกาหนด

วัตถุประสงค์
(sL
๑. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านแม่จนั เชียงแสนประชานุสาสน์ได้รบั การพัฒนาและ มีพฤติกรรม
ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของสานักงานเขตสุจริต
๒. เพื่อขยายผลแนวทางการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการสูโ่ รงเรียน
๓. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ มีรูปแบบการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
องค์กรคุณธรรมสุจริต

เป้ าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จนั เชียงแสนประชานุสาสน์ทกุ คน
๑.๒ ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
๒. เซิงคุณภาพ
๒.๑ บุคลากรในโรงเรียนบ้านแม่จนั เชียงแสนประชานุสาสน์ผบู้ ริหาร ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนทุกโรงเรียนมีคณ
ุ ลักษณะ ๕ ประการ
๒.๒ โรงเรียนบ้านแม่จนั เชียงแสนประชานุสาสน์เป็ นองค์กรคุณธรรมสุจริต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์มีสว่ นร่วมในกระบวนการ ดาเนินงาน มี
ความรัก สามัคคี และปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องตามรู ปแบบการพัฒนาเขตพืน้ ที่สจุ ริตอย่างมี ประสิทธิ ภาพ
และยกระดับไปสูเ่ ขตพืน้ ที่สจุ ริตอย่างยั่งยืน
๒. ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นต้นแบบคุณลักษณะ ๕ ประการที่ดีแก่
นักเรียน
ผลการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๓โรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ได้ขบั เคลื่อน นโยบายเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เป็ นแบบอย่าง มี คุณภาพและมี
ประสิทธิ ภาพ และสามารถปรับเปลี่ยน ทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสาคัญของความ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินยั อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็ นรู ปธรรมนาไปสู่ การ ปฏิบตั ิท่ี
ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน รายละเอียดดังนี ้
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3.1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
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3.2 กิจกรรมประกาศนโยบาย งดรับของขวัญ/ไม่รับของกำนัล No Gife Policy

ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมสและความโปร่งใสในหน่วยงาน พบว่า ร้อย ละ 100
ของบุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความตระหนักรู้ถึง
หน้าที่ของตนเอง และหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ส่งผล
ให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประสบความสำเร็จ และมีความยั่งยืน
4. มาตรการการบริหารจัดการข้อมูลเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการข้อมูล
เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งได้กิจกรรมดำเนินงานจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือและ
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการดำเนินงาน
บุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

