


 
 
 

ประกาศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

_____________________________________ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน ให้ส ำเร็จตำม
พันธกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีธรรมำภิบำล โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้ำงควำมศรัทธำและเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 3 เป็นองค์กรธรรมำภิบำล ในฐำนะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 จึงขอ
ประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนว่ำ จะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล ทั้งนี้ ขอให้บุคลำกรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ
ปรำศจำกกำรทุจริตภำยใต้นโยบำย ดังต่อไปนี้ 

  1. การปฏิบัติหน้าที่  โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียม 

2. การใช้งบประมาณ  เป็นไปอย่ำงอย่ำงคุ้มค่ำ ตำมวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์  แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 

3. การใช้อ านาจ  กำรสั่งกำรเป็นไปตำมระเบียบ และยึดหลักคุณธรรม โปร่งใสและมีธรรมำภิบำล 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์แนวทำงท่ีก ำหนดตำมระเบียบ  ทำงรำชกำร 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง 

จริงจัง 
6. คุณภาพการด าเนินงาน กำรให้บริกำรต้องมีคุณภำพ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และ

ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน มีควำมครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบันต่อสำธำรณชน ผ่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงง่ำย และไม่ซับซ้อน 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน พัฒนำงำนโดยน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว

มำกยิ่งขึ้น และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
9. การเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ บน

เว็บไซต์ ให้สำธำรณชนรับทรำบ เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลพื้นฐำน, กำรบริหำรงำน, กำรบริหำรเงินงบประมำณ, กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 

10. การป้องกันการทุจริต เปิดเผยข้อมูลเรื่องกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตและมำตรกำรภำยใน
เพ่ือป้องกันกำรทุจริตให้สำธำรณชนรับทรำบ 
  จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่ 30  เดือนเมษำยน 2564 
 
 

(นำยสนอง  สุดสะอำด) 
                                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 



  
 
 

A Declaration of intent to administrate 
Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 (PESAO KKN3) 

 
Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 is committed to conduct 

its organizational management and administration system with governance. As to gain the 
social trust and credibility, we adhere to the principles and standards of good governance by 
preventing and eliminate all corruption and misconduct in this office. As the leader of the 
KKN3, I hereby announce my intention to perform and manage this organization with 
integrity, transparency and in accordance to the principle of the good governance.  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. Working Performance:  We are adhered to standards of practices by being 
transparency, follow closely the established working procedure, timeframe, and equality.  

2. Budget Management: The allocated budget is to be used to achieve its 
utmost benefit and purposes of the organization. The use of budget for self-interest, 
personal benefit and offering beneficial to others should be avoid.  The procurement 
process must also be performed with integrity and transparency.  

3. Authorization: The authority and power are to be exercised in accordance 
to the established directives and orders adhering to the principle of conduct as being 
transparency and good governance. 

4. Government Property and Asset Usage: The government property and 
asset must be used in accordance with the prescribed guidelines and regulations established 
by the government.    

5. Corruption problem solving: Anti-corruption is to be our utmost priority 
and commitment.  

6. Quality of services: Services rendering to the contact persons or 
stakeholders will adhere strictly to the quality, the standards of practices, procedures and 
determined timeframe with equality to all.  

7. Effective Communication: Information dissemination to the public about 
the organization will be sufficient and up-to-date. Various communication channels 
employed are easily accessible without complexity.  

8. Improving of Working System: Appropriate technologies to facilitate the 
working system are to be deployed. Opportunity to be created for feedbacks and 
participation from all stakeholders to improve and develop the appropriate working system 
for the organization. 
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9. Disclosure of information: The information disclosure and publish in 
accordance with the Official Information Act, BE 2540 on the website are up-to-date covering 
aspects such as: basic information, administration, budget management, human resource 
management and promotion of the transparency within the CME2. 

10. Preventing Corruption: Work undertaken and the internal procedures for 
anti-corruption are to be publicly published.  

            Hereby announced to be acknowledged and practiced by all. 
            

 Given on April 30, B.E.2564 (2021) 
 

 

(Mr.sanong  sudsa-ard) 
                 Director of Khon Kaen Primary Educational Service Ares Office3 

 



 
 
 

ประกาศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

_____________________________________ 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 มุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน 
ให้ส ำเร็จตำมพันธกจิของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงมีธรรมำภบิำล โดยให้ควำมส ำคัญกบั
กำรป้องกนัและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้ำงควำมศรัทธำและเชื่อมั่นแกส่ังคม
ว่ำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 เป็นองค์กรธรรมำภิบำล ในฐำนะ
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 จึงขอประกำศเจตจ ำนงในกำร
บริหำรงำนว่ำ จะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำม
หลักธรรมำภบิำล ทั้งนี้ ขอให้บุคลำกรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงำนตำมภำรกจิด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม และปรำศจำกกำรทุจริตภำยใต้นโยบำย ดังต่อไปนี้ 

  1. การปฏิบัติหน้าที่  โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือ
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียม 

2. การใช้งบประมาณ  เป็นไปอย่ำงอย่ำงคุ้มค่ำ ตำมวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์ 
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุ เป็นไปด้วย
ควำมโปร่งใส 

3. การใช้อ านาจ  กำรสั่งกำรเป็นไปตำมระเบียบ และยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส
และมีธรรมำภบิำล 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์แนวทำงที่ก ำหนดตำม
ระเบียบ  ทำงรำชกำร 

5. การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  โดยให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง 

จริงจัง 

6. คุณภาพการด าเนินงาน กำรให้บริกำรต้องมีคุณภำพ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน 
ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกนัไม่เลือกปฏบิัติ 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน มีควำม
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันต่อสำธำรณชน ผ่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงงำ่ย และ
ไม่ซับซ้อน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน พัฒนำงำนโดยน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อให้เกดิควำม
สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน 
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9. การเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ บนเว็บไซต์ ให้สำธำรณชนรับทรำบ เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลพื้นฐำน, กำร
บริหำรงำน, กำรบริหำรเงินงบประมำณ, กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในห่นวยงำน 

10. การป้องกนัการทุจริต เปิดเผยข้อมูลเรื่องกำรด ำเนินกำรป้องกนักำรทุจริตและ
มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจริตให้สำธำรณชนรับทรำบ 

  จึงประกำศให้ทรำบและถอืปฏบิัติโดยทั่วกนั 

   ประกำศ ณ วันท่ี ๓๐  เดือนเมษำยน 2564 
 
 

(นำยสนอง  สุดสะอำด) 
                        ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 
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