ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
---------------------------------------------------สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำน
ด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมนโยบำย(นำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557
ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิ
ชอบในภำครัฐ ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2552 คู่มื อกำรปฏิบัติตำมข้อบัง คับ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.
2552 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือ นส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำน ประกำศส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้ นฐำน ลงวันที่ 22 มิ ถุนำยน พ.ศ. 2554 เรื่องนโยบำยเกี่ ยวกั บ ควำมโปร่ง ใสและ
ตรวจสอบได้ และตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
(สำนักงำน ป.ป.ช.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ได้ศึกษำและจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ประจำปี 2562
ซึ่งครอบคลุม ด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กรและด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำนและเชื่อมั่นว่ำควำมประพฤติของข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน และคำดหมำยว่ำ
ข้ำรำชกำรทุกคนจะประพฤติตนอย่ำงสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบ
กับกำรปฏิบัติและกำรพิจำรณำปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมำะสม
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอแสดงเจตจ ำนงในฐำนะผู้ บ ริ ห ำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 ที่พร้อมจะรักษำผลประโยชน์ของรัฐ และมอบควำมเป็นธรรมแก่ประชำชนอย่ำงเสมอภำค
และเท่ำเทียม
ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริตในภำครัฐ ด้วยสำนักและตระหนักในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้ง ใจปฏิบัติ
หน้ำที่โดยเต็มสติปัญญำ ควำมสำมำรถ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรงและด้วยควำมมีสติยั้งคิด รู้ว่ำสิ่งใดถูกต้อง
สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งำนที่ทำปรำศจำกโทษเสียหำยและบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึด
หลักธรรมภิบำลในกำรบริหำรงำนและยืนหยัดต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยจะดำเนินกำร ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนทุ กขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับอย่ำงครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. ปลูกฝัง และสร้ำงควำมตระหนัก รู้ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรสุจ ริตคอร์รัป ชั่น รู้จัก แยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้ำนคุณธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นใน
หน่วยงำน รวมถึงมีกำรถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะทำให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ตระหนักถึงผลร้ำย ภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนรำชกำรและเทศชำติ
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ ยอมรับพฤติก รรมกำรทุจ ริตคอร์ รัปชั่น และไม่ ทนต่อกำรทุ จริตทุกรูปแบบที่ก่ อให้เกิดกำร
ลงโทษทำงสั ง คม (Social Sanction) อั น จะส่ง ผลให้บุ คลำกรในส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 เกิดควำมละอำยหรือควำมกลัวที่จะกระทำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูก ฝัง จิตส ำนึก ให้ผู้เ รียนของสถำนศึก ษำสัง กั ดสำนัก งำนเขตพื้นที่ ก ำรศึกษำประถมศึก ษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 ตระหนักถึงผลร้ำยและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทำงกำรดำเนินกำรกิจกรรมควำมร่วมมือ
5.1 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.2 สถำนศึกษำและบุคลำกรในสังกัดประสำนควำมร่วมมือเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุ จริตในสำนัก งำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำประถมศึก ษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 กั บ สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.3 ส่งเสริมให้ควำมรู้ เกี่ยวกับยุทศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเผ้ำ
ระวังและกำรตรวจสอบเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตแก่ผบู้ ริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังคมสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ทุกระดับ เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมใน
กำรเผยแพร่รณรงค์ให้เยำวชน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.4 ร่ว มกั นจัด ท ำช่อ งทำงกำรสื่อ สำร เผยแพร่แ ละประชำสัม พัน ธ์ เพื่อ สนั บ สนุน กำร
ดำเนินงำนในฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.5 ร่วมให้คำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ควำมร่วมมือดังกล่ำว
5.6 ร่วมกันดำเนินกำรอื่นใดในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเต็ม
กำลังควำมสำมำรถ
จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนำคม

พ.ศ. 2563

(นำยวิรัตน์ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3

Announcement of the Office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area 3
Subject: The Good Intent in the Administration of the Office of Nakhon Si Thammarat
Primary Educational Service Area 3
---------------------------------------------------------------Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 3 places importance
on management with morality and transparency. According to the policy (Prime Minister General
Prayut Chan-ocha) on September 12, 2014 in the promotion of public administration at the
governance and prevention and suppression of corruption And misconduct in the public sector
According to the Civil Service Ethics Code BE 2009. Manual for compliance with the Office of the
Basic Education Commission's Regulation on Civil Service Ethics, Office of the Basic Education
Commission, 2009 . Civil Service Ethics Code, Office of the Basic Education Commission
Announcement of the Office of the Basic Education Commission dated 22 June 2011 regarding the
policy on transparency and verification And according to the manual of moral assessment and
transparency in the operation of government agencies (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) of the Office of the National Anti-Corruption Commission (NCC Office) and the Office of the
Anti-Corruption Commission in the public sector (Office of the NCC)
Nakhon Si Thammarat Primary Education Area Office 3 has studied and prepared a
plan to prevent and suppress corruption. Nakhon Si Thammarat Primary Education Area Office,
Region 3, Year 2019. Which covers transparency Liability In terms of free from corruption in the
performance of culture, morality in the organization and the morality of working in the agency and
convinced that the behavior of civil servants and all personnel under the jurisdiction must respond
to the needs of society Is trusted by the people and expecting that all civil servants will behave in
a respectful manner while performing their duties in accordance with their responsibilities to be
used in comparison with the practice and consideration of appropriate behavior improvement
I would like to express my intention as an executive of the Nakhon Si Thammarat
Primary Educational Service Area Office 3 that is ready to protect the interests of the state. And
equitable treatment for people
I would like to express my intention to all government officials that I will perform
administrative duties in preventing and suppressing corruption in the public sector. With the
Bureau and aware of existing responsibilities Will intend to perform his duties with full wisdom,

ability with honesty, honesty and consciousness Know what is right, what is wrong, what should be
done What should be ignored? In order to make the work that is free from punishment, damage
and maximum benefit By adhering to good governance principles in administration and standing
against corruption. Which will proceed as follows
1. Perform all legal procedures Complete regulations and regulations strictly, as
well as encouraging personnel to work according to the law Related regulations and regulations
2. Cultivate and raise awareness Values in anti-corruption, corruption Know to
distinguish personal benefits and common benefits To instill moral consciousness and prevent
corruption in the organization Including having a strong internal balance Effective Which will make
personnel in the Office of Nakhon Si Thammarat Primary Education Area 3 aware of the adverse
effects The threat of corruption against government and national authorities To create a culture of
anti-corruption
3. Not accepting corruption behavior And not tolerate all forms of corruption that
cause social punishment Which will result in personnel in the Office of Nakhon Si Thammarat
Primary Education Area 3 being ashamed or afraid to commit corruption
4. Instill conscience for students of educational institutions under the Office of
Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area 3 to realize the adverse effects and anticorruption
5. Guidelines for the implementation of cooperation activities
5.1 Coordinate and cooperate in the implementation of the national strategy
for the prevention and suppression of corruption, Phase 3 (2017-2021)
5.2 Educational institutions and personnel under the cooperation collaborate
to join as a network to prevent and suppress corruption in the Office of Nakhon Si Thammarat
Primary Educational Service Area 3 with educational institutions and related agencies.
5.3 Promote knowledge about the national science on the prevention and
suppression of corruption, Phase 3 (2017 - 2021), promote moral and ethical development, as well
as provide knowledge about careful and careful examination Examination for anti-corruption for
school administrators. Teachers and educational personnel in the society, Nakhon Si Thammarat
Primary Educational Service Area Office 3, all levels to create knowledge Understanding and
participation in campaigning for youth, parents and the general public to participate in anticorruption activities And participate as a network to prevent and suppress corruption
5.4 Jointly create communication channels Publicize and publicize To support
the operation as a network of cooperation to prevent and suppress corruption
5.5 Consultation Suggestions Including monitoring and evaluating the results of
such cooperation

5.6 Together to take any other action in the prevention and suppression of all
forms of corruption.
Therefore announced
Announced on 7 March , 2020

Mr Virat Khraikaw
Director of Nakhon Si Thammarat Primary Education Area Office 3

ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມສູນນະຄອນ
ສີທັນມະລາດ 3
ຫົວຂໍ້: ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ດີໃນການບໍລິຫານຈັດການຫ້ອງການ
ບໍລິຫານຊັ້ນປະຖົມເສິກສານະຄອນສີທັນມະລາດ 3
---------------------------------------------------------------------ຫ້ອງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມນະຄອນສີທັນມະ
ລາດ 3 ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍສິນທໍາແລະຄວາມໂປ່ງໃສ. ອີງຕາມ
ນະໂຍບາຍ (ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານ Prayut Chan-ocha) ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2014 ໃນ
ການສົ່ງເສີມການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ດີແລະການປ້ອງກັນແລະສະກັດ
ກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະການກະທໍາຜິດໃນຂະແຫນງການສາທາລະນະ ອີງ
ຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິການດ້ານພົນລະເມືອງ, BE 2552 (2009) ຄູ່ມື
ສໍາລັບການສອດຄ່ອງກັບຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານກ່ຽວ
ກັບຈັນຍາບັນຂອງພົນລະເມືອງ, ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ
, 2009 ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິການພົນລະເມືອງ, ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການ
ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການການສຶກສາຂັ້ນ
ພື້ນຖານວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2011 ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສແລະ
ການຢັ້ງຢືນ ແລະອີງຕາມຄູ່ມືການປະເມີນສົມບັດສິນແລະຄວາມໂປ່ງໃສໃນ
ການດໍາເນີນງານຂອງຫນ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ (Integrity and Transparency Assessment :

ITA)

ຂອງຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງແຫ່ງຊາດ

(ຫ້ອງການ NCC) ແລະຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງໃນພາກ
ລັດ (ຫ້ອງການຂອງ NCC)
ຫ້ອງການປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດນະຄອນສີທັນມະລາດ 3 ໄດ້ສຶກສາ
ແລະສ້າງແຜນການປ້ອງກັນແລະຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ຫ້ອງການສຶກສາ
ຂັ້ນພື້ນຖານນະຄອນສີທັນມະລາດ, ພາກ 3, ປີ 2019 ເຊິ່ງກວມເອົາຄວາມໂປ່ງໃສ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນການ
ປະຕິບັດວັດທະນະທໍາ, ຈັນຍາບັນໃນອົງກອນແລະສິນທໍາ, ເຮັດວຽກໃນຫນ່ວຍ
ງານແລະຫມັ້ນໃຈວ່າການປະພຶດຂອງ ພະນັກງານຂອງລັດແລະພະນັກງານທຸກຄົນ
ຕ້ອງຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກ
ປະຊາຊົນ ແລະຄາດວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານທັງຫມົດຈະປະຕິບັດຕາມ
ລັກສະນະທີ່ເຄົາລົບໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນອີງຕາມຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປຽບທຽບກັບການປະຕິບັດແລະພິຈາລະນາການ
ປັບປຸງຂອງຕົນເອງພຶດຕິກໍາ
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກສະແດງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຖານະຜູ້
ບໍລິຫານຂອງຫ້ອງການບໍລິການປະຖົມສຶກສາແຫ່ງທໍາອິດນະຄອນສີໄຄ

ເມີຣັດທີ່ກຽມພ້ອມທີ່ຈະປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ. ແລະໃຫ້ຄວາມ
ຍຸດຕິທໍາແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນແລະເທົ່າທຽມກັນ
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກສະແດງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານຂອງລັດຖະບານທັງຫມົດ ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ການ
ບໍລິຫານໃນການປ້ອງກັນແລະລົບລ້າງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນພາກລັດ.ກັບສໍາ
ນັກງານແລະຮູ້ເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຈະຕັ້ງໃຈປະຕິບັດ
ຫນ້າທີ່ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມປັນຍາອັນເຕັມທີ່, ຄວາມສາມາດດ້ວຍຄວາມ
ຊື່ສັດ, ຄວາມຊື່ສັດແລະສະຕິປັນຍາ ຮູ້ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສິ່ງທີ່
ຜິດພາດ, ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ສິ່ງທີ່ຄວນຖືກລະເວັ້ນ? ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກ
ງານທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າຈາກການລົງໂທດ, ຄວາມເສຍຫາຍແລະຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໂດຍ
ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີໃນການບໍລິຫານແລະຢືນຢັນ
ຕໍ່ທຸກຮູບແບບຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ເຊິ່ງຈະດໍາເນີນການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

1.

ປະຕິບັດທຸກຂັ້ນຕອນທາງດ້ານກົດຫມາຍ ບັນດາລະບຽບການ

ແລະກົດລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ບຸກຄະລິກສ້າງທີ່ເຮັດ
ວຽກຕາມກົດຫມາຍ ກົດລະບຽບແລະກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

2.

ປູກແລະປູກຈິດສໍານຶກ ຄຸນຄ່າໃນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ

ຫຼວງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຮູ້ຈັກແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນບຸກຄົນແລະ
ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກສົມບັດສິນທໍາແລະປ້ອງ
ກັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນອົງການຈັດຕັ້ງ ລວມທັງມີຄວາມສົມດູນພາຍໃນ
ຢ່າງແຂງແຮງ ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານໃນຫ້ອງການສຶກສາ
ຊັ້ນປະຖົມຊັ້ນຫ້ານະຄອນນະຄອນສີທັນມະລາດຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່
ດີ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່ລັດຖະບານແລະອໍານາດປົກຄອງ
ເພື່ອສ້າງວັດທະນະທໍາຂອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

3.

ບໍ່ຍອມຮັບເອົາພຶດຕິກໍາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະບໍ່ທົນ
ທຸກຮູບແບບຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ເຮັດໃຫ້ການລົງໂທດທາງສັງຄົມ

(Social Sanction)

ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ພະນັກງານໃນຫ້ອງການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ
ຊັ້ນຫ້ານະຄອນຫຼວງນະຄອນສີທັນມະລາດມີຄວາມອັບອາຍຫຼືຢ້ານກົວທີ່
ຈະທໍາຮ້າຍ

4.

ສະຫນອງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ

ພາຍໃຕ້ຫ້ອງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມນະຄອນສີທັນມະລາດ 3
ເພື່ອຮັບຮູ້ຜົນກະທົບທາງລົບແລະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

5.

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຮ່ວມມື

5.1

ປະສານສົມທົບແລະຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນແລະຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄລຍະທີ 3

(2017-2021)
5.2

ສະຖາບັນການສຶກສາແລະພະນັກງານພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື
ຮ່ວມມືຮ່ວມກັນເພື່ອເປັນເຄືອຂ່າຍເພື່ອປ້ອງກັນແລະຕ້ານການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງໃນຫ້ອງການບໍລິການການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຶກສານະຄອນສີທັນ
ບຸຣາດ

3 ທີ່ມີສະຖາບັນການສຶກສາແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

5.3

ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວ

ກັບການປ້ອງກັນແລະຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຂັ້ນຕອນທີ 3 (2017-2021),
ສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານຈັນຍາບັນແລະຈັນຍາບັນ, ແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບການກວດສອບລະມັດລະວັງແລະລະມັດລະວັງ ການກວດສອບການຕ້ານການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຄູແລະບຸກຄະລາກອນດ້ານການສຶກສາໃນ
ສັງຄົມ, ສູນບໍລິການການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມນະຄອນສີໄຄມາຍຕາ 3, ທຸກລະດັບ
ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຄສະນາສໍາ
ລັບຊາວຫນຸ່ມ, ພໍ່ແມ່ແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະເຂົ້າຮ່ວມເປັນເຄືອຂ່າຍເພື່ອປ້ອງກັນແລະຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

5.4

ຮ່ວມກັນສ້າງຊ່ອງທາງການສື່ສານ ເຜີຍແພ່ແລະເຜີຍ
ແພ່ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານເປັນເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມື
ເພື່ອປ້ອງກັນແລະຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

5.5

ການປຶກສາຫາລື ຄໍາແນະນໍາ ລວມທັງການຕິດຕາມແລະປະ
ເມີນຜົນຂອງການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ

5.6

ຮ່ວມກັນປະຕິບັດທຸກຢ່າງໃນການປ້ອງກັນແລະລົບລ້າງ
ທຸກຮູບແບບຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ດັ່ງນັ້ນປະກາດ
ປະກາດວັນທີ 7 ເມສາ, 2020
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