
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 

เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  มุงเนนที่จะบริหารจัดการองคกรอยาง

มีธรรมาภิบาล โดยใหความสำคัญกบัการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ เพ่ือสรางความ

ศรัทธาและเชื่อมั่นแกสังคมวา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร เขต ๓  เปนองคกรธรรมาภิบาล

ในฐานผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต  ๓ จึงขอประกาศเจตจำนงในการ

บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได พรอมรับผดิชอบและตอตานการทุจริตทุก

รปูแบบ ทั้งนี้ขอใหบุคลากรทุกคนมุงม่ันปฏิบัติงานตามภารกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมและปราศจาก

การทุจริตภายใตนโยบาย  ดังตอไปน้ี  

๑. ดานความโปรงใส คือ เปดเผยขอมูลการดำเนินภารกิจของหนวยงาน รวมถึงขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง

เปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจดัการ

เรื่องรองเรยีนที่ชัดเจน 

๒. ดานความพรอมรับผิด  คือ มุงม่ันต้ังใจปฏิบัติราชการอยางเตม็ประสิทธภิาพ ภายใตกฎหมาย

ระเบียบวิธีการที่ถูกตอง รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการบริหารงาน และพรอมที่จะถูกตรวจสอบเพ่ือให

ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  

๓.  ดานความปลอดจากการทุจริต  คือ ปฏิบติัหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  ไมใชตำแหนงหนาที่เอื้อ

ประโยชนใหแกตนเองหรอืรบัสินบน 

๔.  ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน คือ กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานที่ชดัเจน มีความเปนธรรม

ในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจดัการ งบประมาณ

และการมอบหมายงาน  

จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน   

 

   ประกาศ   ณ  วันที่   ๓  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                      

     (นางภานิชา   อินทรชาง) 

   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓   

 



 

A Declartion of Inter to Administrate 

Surin Primary Educational Service Area Office 3 With Honesty & Integrity 

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

              Surin Primary Educational Service Area Office 3 (SRPESAO 3) intenas to conduct its 

organizational management and administration system with governance With a heavy focus on 

preventing and eliminating corruption and misconduct, this Office wishes to buile credibility 

from the society as organizational adhering to the principles and standards of good governance. 

As the leader of the SRPESAO 3, I would like to announce my intention to  administrate this 

organization in an honest, transparent, accountable and esponsible manner whilst fighting 

against all forms of corruption, As such,  I urge all personnel to perform their duties with 

dedication, honesty and integrity by refraining from corruption and adhering to the following 

principles: 

1) Transparency:  We are required to reveal information regarding the implementation 

of official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders 

to participate in SRPESAO 3's inspection, and establish a precise administration and 

management system in dealing with complaints. 

2) Accountability: We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and 

reulations, follow our processes lawfully,and uphold responsibility and accountability 

when making decisions, while operating relevant administration and management systems, 

to gain credibility from the general public. 

3) Corruption-free: We intend to carry out tasks honestly and refrain from using our 

positions for personal benefits such as bribery or special perks. 

4) Organizational Work Ethics: We will set up concise performance standards and 

systems relating to management of personnel, budget and job assignments to ensure 

equitability and accountability. 

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 

Given on May 3, B.E. 2564 (2021) 

                                    
     ( Mrs.Panicha   Inclang) 

  Director of Surin Primary Educational Service Area office 



 
 

                   េសចកីជូនដំណឹងរបស់ រ ិ ល័យបឋមសិក សុរនិ តំបន់ 3 

េរ ង៖ ពេ ះ តង់កុង រ គប់ គង រ ិ ល័យបឋមសិក សុរនិ តំបន់ 3 

 

       រ ិ ល័យបឋមសិក សុរនិ តំបន់ 3 េ តេល រ គប់ គងអង ពេ យ ន

អភិ លកិចែដលេ ត រៈសំ ន់ដល់ រ រ រ ប បអំេពពុករលួយ និង រ ប ពឹតខុ

ស។ េដម ីបេងតជំេន  និងទំនុកចិតេ កុងសងម  រ ិ ល័យបឋមសិក សុរនិ តំបន់ 3 

អភិ លកិចល។ កុង ម អក គប់ គង រ ិ ល័យបឋមសិក សុរនិ តំបន់ 3 សូម ប ស

ពីេចត របស់រដ លេ យ ពេ ះ តង់ និងត ព ចពិនិត េហយ ពមទទួលខុស

តវ និង ប ំងអំេពពុករលួយ គប់រូបែបប។ កុងករណីេនះសំុឱ បុគលិក ំងអស់ តវខិតខំ

បំេពញ រកិចរបស់ខួន បកបេ យ ពេ ះ តង់ សុចរតិ ព និង នអំេពពុករលួយ េ ម

េ លនេ យដូច ងេ ម៖ 

1. ត ព  គឺ រប ញព័ត៌ នអំពី រ បតិបតិ ររបស់ទី ក់ រ  រួមប ូ ល

ព័ត៌ នលទកម ផល់ឱ សដល់ពលរដ ឬអក ក់ព័នចូលរួមកុង រេធសវនកម េហយ ន

បព័ន គប់ គង ក បណឹងេ យ នច ស់ ស់។  

2. ទទួលខុស តវ គឺ រេប ចិតកុង រអនុវតមុខ រផូវ រ បកបេ យ បសិទ ព

េពញេលញ  េ េ មច ប់ ៉ ង តឹម តវ ទទួលខុស តវចំេ ះ រសេ មចចិតនិង រ

គប់ គង  េហយ ពមទទួល រ តតពិនិត រណៈ  េដម ីក ងទំនុកចិតេល

រ ិ ល័យបឋមសិក សុរនិ តំបន់ 3។  

3. េជ សផុតពីអំេពពុករលួយ គឺ តវបំេពញ រកិចេ យ ពេ ះ តង់ មិនេ បតំែណង

តួ ទីទទួលអត បេ ជន៍ ក់ខួនឯង ឬទទួលសំណូក។ 

4. សីលធម៌ៃន រេធ រេ កុងអង ព រ រ គឺ តវកំណត់សង់ រ រ រឱ ន

ច ស់ ស់យុតិធម៌ េ កុង រ បតិបតិ ផល់ ព តឹម តវនិងត ពកុង រ គប់ គង

បុគលិក  

               រ គប់ គង រេរ បចំថវ ិ  និង រ រ។  

                 េសចកី ប សនិង ពមអនុវត ំងអស់  

ប សេ ៃថទី 3  ែខឧស  ំ 2021 

 

(េ ក សី និ  អិន ង) 

យក រ ិ ល័យបឋមសិក សុរនិ តំបន់ 3 


