
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

เร่ือง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่าง

มีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความ

ศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ในฐานผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๓ จึงขอประกาศเจตจำนงในการ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและปราศจาก

การทุจริตภายใต้นโยบาย  ดังต่อไปนี้  

๑. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจัดการ

เรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 

๒. ด้านความพร้อมรับผิด  คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมาย

ระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพ่ือให้

ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  

๓.  ด้านความปลอดจากการทุจริต  คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อ

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 

๔.  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม

ในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ งบประมาณ

และการมอบหมายงาน  

๕.  นโยบายไม่รับไม่ให้ของขวัญ 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน   
 

   ประกาศ   ณ  วันที่   ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                      
     (นางภานิชา   อินทร์ช้าง) 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษาสุรินทร์ 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. 
            5) No gift Policy  

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 
Given on April  1, B.E. 2565 (2022) 

                                     
     ( Mrs.Panicha   Inclang) 

  Director of Surin Primary Educational Service Area office 



 

 
       ការិយាល័យបឋមសកិ្សាសុរនិ្ទ តំបន្់ 3 ផ្តោ តផ្លើការគ្រប់គ្រងអងគភាពផ្ោយមាន្អភិបាលក្សិច្ចដែលផ្តោ តសារៈសំខាន្់ែល់

ការការពារ បង្ក្រា បអំផ្ពើពុក្សរលួយ ន្ងិការគ្បគ្ពឹតោខុស។ ផ្ែើមបីបផ្ងាើតជំផ្ន្ឿ ន្ិងទំន្ុក្សច្ិតោផ្ៅក្សនុងសងគមថា ការយិាល័យបឋមសិក្សាសរុិន្ទ 
តំបន្់ 3 ជាអភិបាលក្សិច្ចលអ។ ក្សនុងនាមជាអនក្សគ្របគ់្រងការយិាល័យបឋមសិក្សាសុរិន្ទ តំបន្់ 3 សូមគ្បកាសពផី្ច្តនារបស់រែឋបាលផ្ោយភាព
ផ្សាម ោះគ្តង់ ន្ិងតមាា ភាព អាច្ពិន្ិតយផ្ ើយគ្ពមទទលួខុសគ្តូវ ន្ិងគ្បឆងំអំផ្ពើពុក្សរលយួគ្រប់រូបដបប។ ក្សនុងក្សរណីផ្ន្ោះសុំឱ្យបុរគលិក្សទំងអស់
គ្តូវខិតខំបំផ្ពញភារក្សិច្ចរបស់ខាួន្គ្បក្សបផ្ោយភាពផ្សាម ោះគ្តង់ សុច្រិតភាព ន្ិងគ្មម ន្អំផ្ពើពុក្សរលួយ ផ្គ្កាមផ្គ្មលន្ផ្យាបាយែូច្ខាងផ្គ្កាម៖ 

1. តមាា ភាព រឺជាការបរា ញព័ត៌មាន្អំពកីារគ្បតិបតោិការរបសទ់ីភាន ក្ស់ររ រួមបញ្ចូលព័ត៌មាន្លទធក្សមម ផ្ោល់ឱ្កាសែល់ពលរែឋ ឬអនក្ស
ពាក្ស់ព័ន្ធច្ូលរួមក្សនុងការផ្្វើសវន្ក្សមម ផ្ ើយមាន្គ្បព័ន្ធគ្រប់គ្រង ពាក្សយបណោ ឹងផ្អាយបាន្ច្ាស់លាស់។  

2. ទទួលខុសគ្តូវ រឺការផ្បោជាា ច្ិតោក្សនុងការអន្ុវតោមុខររផ្ាូវការគ្បក្សបផ្ោយគ្បសិទធភាពផ្ពញផ្លញ ផ្ៅផ្គ្កាមច្ាប់យា៉ា ងគ្តឹមគ្តូវ 
ទទួលខុសគ្តូវច្ំផ្ពាោះការសផ្គ្មច្ច្ិតោន្ិងការគ្រប់គ្រង ផ្ ើយគ្ពមទទួលការគ្តួតពិន្ិតយជាសាធារណៈ ផ្ែើមបីក្សសាងទំន្ុក្សច្ិតោផ្លើការិយាល័យ
បឋមសិក្សាសុរិន្ទ តំបន្់ 3។  

3. ផ្ជៀសផ្ុតពីអំផ្ពើពុក្សរលួយ រឺគ្តូវបំផ្ពញភារក្សិច្ចផ្ោយភាពផ្សាម ោះគ្តង់ មិន្ផ្គ្បើតំដណងតួនាទីទទួលអតថគ្បផ្យាជន្៍ោក្ស់ខាួន្ឯង 
ឬទទួលសំណូក្ស។ 

4. សីល្ម៌នន្ការផ្្វើការផ្ៅក្សនុងអងគភាពការររ រឺគ្តូវក្សំណត់សោង់ោរការររឱ្យបាន្ច្ាស់លាស់យុតោិ្ម៌ ផ្ៅក្សនុងការគ្បតិបតដិ ផ្ោ
ល់ភាពគ្តឹមគ្តូវន្ិងតមាា ភាពក្សនុងការគ្រប់គ្រងបុរគលិក្ស 

5. មិន្អន្ុញ្ញា ត ន្ិងមិន្ទទួលកាែូផ្ផ្េង ៗ   
                  ការគ្រប់គ្រងការផ្រៀបច្ំថវិកា ន្ិងការររ។  
                                ផ្សច្ក្សោីគ្បកាសន្ងិគ្ពមអន្ុវតោទំងអស់គ្មន  

គ្បកាសផ្ៅនថៃទី  1  ខែមេសា    ឆន ំ 2022 

 
(ផ្លាក្សគ្សតីន្ិឆ អិន្ឆង) 

នាយក្សការយិាល័យបឋមសិក្សាសុរិន្ទ តំបន្់ 3 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล (NO GIFT POLICY) 

................................................... 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ 
คำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ 
ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดและตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อ ๖ (๑) ที่กำหนดไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ 
ญาติของตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่วข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล 
ทั่วไป นั้น 

เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รับชั่น เป็นปัญหา 
สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความ 
ชื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล อันจะทำให้ 
ประชาชนเกิดความั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจการบริหารงาน รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม 
ที่สุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต ๓ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน ลดการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกผังจิตสำนึกให้เป็นคนดี 
มีค่านิยมในทางสุจริต มีจิตบริการ จึงมีนโยบายไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล (NO GIFT POLICY) 
เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร" เพ่ือรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้ที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ และงดให้ของขวัญแก่ 
บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อในช่วงเทศกาล เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 จึงประกาศให้ทรายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

    ประกาศ ณ วันที่  ๖  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕6๕ 

 

 
           (นางภานิชา อินทร์ช้าง) 
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