
 
 

 

 ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
เร่ือง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

 
  ด้วย  รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหน่วยงานในสังกัด 
  ในการนี้ ข้าพเจ้า นายสำเริง บุญโต ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์    
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมภิบาลอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  พร้อม
รับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่องค์กร  สถานศึกษา  และสังคม  ว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และ
สถานศึกษาในสังกัด  เป็นองค์กรธรรมภิบาลและความโปร่งใส  โดยจะดำเนินการดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจน  
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับที่กำหนด  ด้วยความมุ่งมั่น เป็นธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ  เท่าทันต่อพลวัตการทุจริต และสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้  ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  รู้จักแยกแยะ  
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วย  
งานรวมถึงมีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะทำให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์และสถานศึกษาในสังกัด  ตระหนักถึงผลร้ายภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ  เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  อย่างยั่งยืน 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น  และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ 
ทางสังคม  (Social  Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และสถานศึกษาใน
สังกัด  เกิดความละอายและความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๔. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมภิบาลและความโปร่งใส  และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้ 
เกิดข้ึนในองค์กร  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  และพร้อมแสดงความรับผิดชอบ  หากการปฏิบัติงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม     

๕. แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ  2564 
 

 
 

(นายสำเริง     บุญโต) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
เรื่อง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

แนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
เร่ือง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

 
แนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
 
๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  โดยยึดหลักตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและให้บริการกับประชาชน
หรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้  

แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการให้บริการ

ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 
๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ   ประสานงานต่างๆ ด้วยดี  

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี 
๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือ

ประโยชนที่มิควรได้  เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 
๑.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชน   หรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ     

๒. ด้านการใช้งบประมาณ 
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ต้องสํานึกและตระหนักถึงการใช้จ่ายงบ ประมาณ

แผ่นดิน ว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานที่กำกับดูแล   และรับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิก-จ่าย และการพัสดุ
ตอ้งดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

ใช้จ่าย  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง  
๒.๒ งานพัสดุต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและ

ตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือขอกำหนด 
๒.๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต้องรายงานข้อมูลการใชจ้่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบ

หรือข้อบังคับกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แยง้กับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 

๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติ การเบิก-จ่าย งบประมาณ เช่น  
ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

๓. ด้านการใช้อำนาจ/... 



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
เรื่อง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

-๒- 
 

๓. ด้านการใช้อำนาจ 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  การบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากร

เพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ  อย่างถูกต้องและชอบธรรม   

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ ความเหมาะสมกับ

สถานภาพ  ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมทั้งมี
ความเอาใจใส่ ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ 

๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งหรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา อันมี
ลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม  ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 

๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่างๆ  รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิด
ความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในราชการ  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่
มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนําไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ใน

ราชการ ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ  หรือยินยอมให้
บุคคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางที่ไม่ถูกต้อง  และไม่เหมาะสม    

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกำกับ  ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุดหรือสูญหายให้รายงานหรือดำเนินการตามที่
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ  กำหนดไว้ 

๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่า จะยืมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์หรือ
ให้บุคคลนอกยืม ต้องดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

๔.๓ งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความ
เป็นระเบียบ  มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ  

๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวของเพื่อให้ปัญหาการทุจริต 

แนวทางการปฏิบัติ/... 



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
เรื่อง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

-๓- 
 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๕.๑ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ  ตามแนวทางของแผนการปฏิบัติการ  ว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ของปีงบประมาณปัจจุบัน   และรายงานผลการ
ดำเนินการตามที่คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปรง่ใส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  กำหนด 

๕.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม   สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่างๆ  ดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   ในทุกรูปแบบ 

๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องกำกับ  ติดตามสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง     ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน   พร้อมทั้งไม่ละเลย
หรือละเว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

๕.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี   ด้วยความเคร่งครัดและรายงาน  
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ทราบโดยตรง 

๖. ด้านคุณภาพการดําเนินงาน 
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึด

หลักมาตรฐานการดำเนินงาน  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ  หรือข้อบังคับต่างๆ  ที่กำหนดไว้เพื่อให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน    มีการ

ถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ   ประมวลจริยธรรมข้าราชการและข้อบังคับบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

๖.๒ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้วย
ความเต็มใจ  มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการ  แกป่ระชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๖.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยการดำเนินงานให้เกิดความแม่นยำ ถูกต้อง
และรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยจัดให้มีช่องทางการ

สื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน  ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทางราชการแจ้งได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

 
แนวทางการปฏิบัติ/... 



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
เรื่อง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

-๔- 
 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๗.๑ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน   ให้มีข้อมูลที่ประชาชนควรรับทราบหรือ 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่  ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๗.๒ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการ

ร้องเรียน  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน  

๘. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบปฏิบัติงาน  เพื่อให้กระบวน 

งานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยสามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  และหน่วยงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส  เพื่อสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่ดีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
๘.๑ หน่วยงานดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการ ให้บริการ ตาม

แนวทางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด 
๘.๒ กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม  สนับสนุนการดำเนินภารกิจที่ให้ประชาชน 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ทั้งด้าน
การรับฟังความคิดเห็น    ด้านการวางแผน   ด้านการดำเนินงานหรือด้านการประเมินผลการดำเนินงาน  เป็นต้น  เพื่อ
แสดงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

๘.๓ หน่วยงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  พร้อมทั้งนำ
ข้อเสนอแนะ  ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

๘.๔ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในการให้บริการหรือการดำเนินงานให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   ดำเนินการนำข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ  และเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของสำนักงานไว้ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่   ข้อมูลพื้นฐานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์  ช่องทางการติดต่อสอบถามกับประชาชน (Social Network) ข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  ข้อมูลแผนการใชจ่ายงบประมาณประจำปี  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
แนวทางการปฏิบัติ/... 



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
เรื่อง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

-๕- 
 

แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
๙.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุน  ให้ทุก

กลุ่มงานดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์   ต่อสาธารณะ  ตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย  
ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ  กำหนด  

๙.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม  สนับสนุนในการนำข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ หรือ
เกี่ยวกับการดำเนินภารกิจต่างๆ  ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

๙.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม  สนับสนุนการใช้
ช่องทางการสื่อสารในรูบแบบ   Social Network  เช่น  Facebook Twitter Line  เป็นต้น  ในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 

๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์  ต่อสาธารณชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการ
ดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  

๙.๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล     และกลุ่มกฎหมายและคดี   
ต้องดำเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส   ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 
การพัฒนาบุคคล  การประเมินผลงาน  การดำเนินการทางวินัย    รวมทั้งการสร้างขวัญกําลังใจเพื่อธํารงและรักษาไว้ซึ่ง
คนดีและคนเก่ง  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและ
ทิศทางการปฏิรูประเทศ 

๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต  
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   ต้องดำเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของ

เจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และมีหลักธรรมาภิบาลการดําเนินงานทุกภารกิจต้อง
ปราศจากการทุจริต  และสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์   ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต   
โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล  มีความมั่งคั่งในคุณธรรม  จรรยาของข้าราชการ   

แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ทุกคน   ต้องดำเนิน 

การตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจำนง  ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต  หรือประพฤติมิชอบหรือมีลักษณะ

ความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาทำสัญญาโครงการหรือรับจ้างใดๆ  จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  

๑๐.๓ สำนักงาน/... 



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
เรื่อง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

-๖- 
 

๑๐.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  โดยกลุ่มกฎหมายและคดีต้องส่งเสริม  สนับสนุนการ
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต เพื่อให้หน่วยงานนําไปดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 

๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤตมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่เกี่ยวกับด้านการป้องกัน
และปราบปราม  การทุจริต  พร้อมทั้งรว่มกันสร้างวัฒนธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 



 

Announcement of Surin Secondary Education Service Area Office 
Subject: Intent of transparency in the administration of the Surin  

Secondary Education Service Area Office 
 

              The government has developed a national strategy balancing and developing the government 

management system in the fight against corruption and misconduct has established proactive anti-

corruption measures. It is an important strategy for preventing and suppressing corruption in the 

public sector. Including the development of mechanisms and systems to prevent corruption and 

misconduct which are in line with the operating guidelines of the Office of the Basic Education 

Commission to develop and enhance morality and transparency. 

I myself, Mr. Sumroeng  Boontoe, the Director of Surin Secondary Education Service Area Office,  

would like to declare my intention that we will manage with honesty in accordance with the principles 

of good governance, transparency, accountability, and responsibility to build confidence in the 

organization, educational institution and society that the Surin Secondary Education Service Area 

Office. We have the intention to fight against corruption in all forms and will adhere to the Surin 

Secondary Education Service Area Office and the educational institutes under it to be an organization 

with good governance and transparency by developing the following intentions: 

1. Perform all procedures in accordance with the law, rules and regulations strictly as well as 

encourage personnel to comply with the laws, rules and regulations prescribed with 

determination, fairness, honesty, speed and efficiency keeping up with the corruption 

dynamics and in accordance with operational standards. 

2. Cultivate and raise awareness anti-corruption values, know how to distinguish personal 

benefits and common interests to instill moral awareness and prevent corruption in the unit. 

The work includes a strong internal audit effectively. This will make personnel aware of the 

harmful effects of corruption on government agencies and the nation to create a sustainable 

anti-corruption culture. 

3. Not accepting corrupt behavior and does not tolerate corruption that causes punishment 

social (Social Sanction) which will result in personnel in the Surin Secondary Education Service 

Area Office and educational institutions under Embarrassment and fear of committing 

corruption. 

4. Aim to manage the work by adhering to the principles of good governance and transparency 

and together to create a culture for occurring in the organization cause the greatest benefit 

to the government and ready to show responsibility if the operation of the Surin Secondary 

Education Service Area Office affect or damage society as a whole. 

5. Operational guidelines shall be in accordance with the details attached to this announcement. 

 Therefore, it is announced to everyone. 

  Announced on the 17𝑡ℎ day of June B.E. 2021 

 

 

    

                   (Mr. Sumroeng Boontoe) 

      Director of Surin Secondary Education Service Area Office 

 



Guidelines for the implementation of the announcement of the Surin  
Secondary Education Service Area Office 

Subject: Intent of transparency in the administration of the Surin  
Secondary Education Service Area Office 

Operating guidelines according to the announcement of the Surin Secondary Education Service 
Area Office Re: Intent on transparency in the administration of the Surin Secondary Education 
Service Area Office to strive to be an organization with good governance and transparency. 
1. Performance of duties 

Personnel of the Surin Secondary Education Service Area Office perform state duties 
with integrity by adhering to the standards for operating with transparency. Operate strictly 
according to the law and provide services to the people or those who request services with 
the agency without expecting anything in return. 
Guidelines are as follows. 

1.1 All personnel must perform their duties in accordance with operational standards 
in accordance with the procedures for providing public service or procedures with accuracy 
quickly and without causing any damage to the government. 

1.2 All personnel perform their duties with equality does not discriminate coordinating 
well for the benefit of the government as well as having responsibilities focus on the 
achievement of good government work. 

1.3 All personnel perform their duties by adhering to moral and ethical principles in 
their work without expecting anything in return or undeserved benefits except for unethical 
reception without any hidden benefits. 

1.4 Every work group must promote and encourage the review of public service 
procedures or operating procedures to be up-to-date and up-to-date in order to operate 
efficiently. 
2. Budget use 

Personnel of the Surin Secondary Education Service Area Office must be aware and 
aware of the expenditure of the budget about the land that the budget is derived from the 
tax money of the people by having to spend appropriately and economically according to the 
Sufficiency Economy Philosophy together with the supervisory group and responsible for the 
disbursement budget and parcels must be processed with transparency and accountability. 
Guidelines are as follows. 

2.1 All personnel must be aware of the government's budget expenditure in 
accordance with the objectives of the expenditure in order to be worthwhile and truly 
beneficial to the government. 



2.2 Procurement work must be carried out in relation to procurement or other 
procurement in a correct manner. Be transparent and auditable at every step as required by 
law, regulation or requirement. 

2.3 The financial and asset management group must report budget expenditure 
information as required by law. Rules or regulations set and published to the public to show 
transparency in budget management to the extent that it is not contrary to or inconsistent 
with the law rules or regulations. 

2.4 Supervisors at all levels of command must control Supervise or approve the 
disbursement and disbursement of budgets such as overtime pay, travel expenses, etc., to be 
neat and appropriate. 
3. The use of power 
Supervisors of all levels command have to delegate performance appraisal Select personnel 
to perform their duties fairly non-discriminatory as well as to order, supervise, and supervise 
the subordinates to perform their duties without contravening the law rules or regulations 
properly and righteously. 
Guidelines are as follows: 

3.1 The supervisor gives orders or assigns tasks correctly fair according to ability 
appropriateness to the status, position, level, taking into account the risks and hazards and 
equality of the person according to humanitarian principles with care follow up on tasks 
assigned or assigned to me successfully. 

3.2 The supervisor does not order or assign any tasks in addition to the duties of the 
subordinates which has a personal nature personal business or inappropriate matters whether 
for self or others. 

3.3 Supervisors must remain impartial, free from bias, and have fairness in evaluating 
their performance or performance and exercising discretion in various matters. Including the 
consideration of merit to subordinates must always be fair along with being responsible for 
leadership. 

3.4 All supervisors or personnel must not use their position or authority in official 
service to seek unlawful benefits or allow any person to use it for unlawful benefits. 
4. Use of government property 

Personnel of the Surin Secondary Education Service Area Office Government property 
must be used for the benefit of the government, do not use government property for illegal 
use, rules or regulations, or allow any person to use it for their own benefit or others in a 
wrong way and inappropriate. 
Practice guidelines are as follows: 



4.1 Supervisors at all levels must supervise, maintain and be responsible for 
government assets under their responsibilities to be able to use normally If property is 
damaged or lost, report it or take legal action, regulations or regulations set forth. 

4.2 Borrowing of government property, whether borrowing within the Surin Secondary 
Education Service Area Office or lending to outsiders must act in accordance with the law 
rules or regulations strictly defined. 

4.3 Procurement work must promote, support, and lay down guidelines or manuals for 
the use of government assets to be orderly. There is a system and to prevent damage to 
government property. 
5. Corruption problem resolution 

All working groups must implement the guidelines of the National Strategic Plan on 
Anti-Corruption Phase 3 (2017 - 2021), the Action Plan on Prevention and Suppression of 
Corruption and Misconduct of the Office of the Provincial Police Region. Secondary Education 
Surin and measures related to the problem of corruption. 

5.1 Every work group must carry out various activities and projects according to the 
guidelines of the action plan on the prevention and suppression of corruption and misconduct 
of personnel Surin Secondary Education Service Area Office Fiscal Year 2019 - 2021 and the 
Action Plan to Prevent and Suppress Corruption and Misconduct of Personnel of the current 
fiscal year and report the results of the implementation according to the Transparency 
Standards Committee Surin Secondary Education Service Area Office. 

5.2 Every work group must promote supporting the implementation of policies or 
measures on the prevention and suppression of corruption and misconduct in all forms. 

5.3 Supervisors at all levels of command must supervise follow up and supervise the 
operations of subordinates to be correct Free from corruption and bribery as well as not 
neglecting or refraining from taking action when encountering corrupt behavior or misconduct. 

5.4 Internal Audit Unit follow the annual internal audit plan with rigorous reporting to 
the Director of the Surin Secondary Education Service Area Office to know directly. 
6. Operational quality 

All personnel of the Surin Secondary Education Service Area Office must perform their 
duties in accordance with their responsibilities based on operational standards, procedures 
and time periods required by laws, regulations or regulations set to be in order efficiency and 
effectiveness in performing official duties. 
Practice guidelines are as follows: 

6.1 Supervisors at all levels of command must have good behavior and attitude in 
their work. There is an exemplary performance of work in accordance with the discipline of 



civil servants code of Ethics for Civil Servants and Personnel Regulations, Surin Secondary 
Education Service Area Office on civil servant ethics to all subordinates. 

6.2 Personnel shall perform their duties in serving the people willingly. Politeness in 
service in accordance with the responsibility as well as providing useful information in the 
performance of official duties to the public or those who come in contact for the correct and 
appropriate service. 

6.3 Every work group must promote Support the use of innovations that helps the 
operation to be accurate accurately and quickly in performing official duties in order to be 
more efficient at work. 
7. Communication efficiency 

Every work group must produce information of the agency that must be publicly 
available by providing communication channels with people who come in contact with the 
agency which people can access various information that the government informs 
conveniently, quickly, as well as being accurate and current information. 
Practice guidelines are as follows: 

7.1 Every work group must develop information on the agency's website to provide 
information that the public should be aware of or information to be published provide 
accurate and up-to-date information. 

7.2 Organizations must promote support to establish a channel for hearing opinions, 
suggestions or complaint channels as well as having an officer to receive complaints in the 
department. 
8. Improvement of the working system 

Carry out improvements and improvements in the operating system to make the 
process. The work of the agency is efficient, fast, modern, able to provide convenience to the 
people, service recipients or people who come in contact with the agency to create 
satisfaction and to encourage people Stakeholders or service recipients participate in the 
mission as well as enhancing the image of personnel and agencies under it to be transparent 
to create good public attitude and confidence towards the organization. 
Guidelines are as follows. 

8.1 Development agency Improving or reviewing operational procedures or procedures 
for providing services in accordance with the Facilitation of Approval Consideration Act, B.E. 
2015 set. 

8.2 Work groups with missions to serve the people must promote and support the 
implementation of missions for the people or external stakeholders participating in the mission 
of the Surin Secondary Education Service Area Office both in terms of listening to opinions 



planning Operational or operational evaluation, etc. to show transparency in the mission of 
the Surin Secondary Education Service Area Office. 

8.3 The agency operates its mission to the people and stakeholders with transparency 
and accountability along with suggestions complaints received from the public to develop 
and improve the operating system for better efficiency. 

8.4 Organizations must promote support the introduction of information technology 
used to provide services or operations to facilitate Faster and more efficient. 
9. Information Disclosure 

Carrying out information that the public should know and it is useful to carry out the 
mission of the office on the office website, such as basic information of the office, press 
releases, contact channels for inquiries with the people (Social Network), information on 
operating procedures or services. Annual budget expenditure plan information procurement 
information Human Resources Management and Development Information Fraud Complaint 
Management Information and channels for public participation in order to show transparency 
in the administration and operation of the Educational Service Area Office. 
Guidelines are as follows. 

9.1 The Public Relations Department must promote and support all working groups to 
implement guidelines or measures for information disclosure of the Surin Secondary Education 
Service Area Office to the public in accordance with the Government Information Act B.E. rules 
or regulations. 

9.2 Every work group must promote support in bringing information of agencies and 
information that people should know or about carrying out various missions of the agency on 
the website of the Surin Secondary Education Service Area Office. 

9.3 The public relations department must promote Support the use of communication 
channels in the form of Social Network such as Facebook, Twitter Line, etc., to communicate 
and publicize various operations of the Surin Secondary Education Service Area Office for the 
public to be informed of current information in a modern form. 

9.4 Every work group must operate in accordance with the guidelines for information 
disclosure of the Surin Secondary Education Service Area Office to the public in order to inform 
the public and to show transparency in the operation of the Surin Secondary Education Service 
Area Office. 

9.5 Surin Secondary Education Service Area Office by the personnel management group 
and law and case groups must operate in accordance with human resource management 
guidelines to be transparent. Since the selection Appointment personal development 
performance appraisal disciplinary action including building morale to maintain and maintain 



good and talented people of the Surin Secondary Education Service Area Office as well as in 
accordance with the mission of the agency and the direction of national reform. 
10. Corruption Prevention 

Personnel of the Surin Secondary Education Service Area Office They must carry out 
their own missions in accordance with the intent of the administration with honesty, 
transparency and good governance. Every mission must be free from corruption and can be 
inspected while enhancing the corporate culture Surin Secondary Education Service Area 
Office to be an organization free from corruption and misconduct as well as stable in honesty 
transparency and good governance wealth in virtue ethics of civil servants. 
Guidelines are as follows. 

10.1 Supervisors at all levels and all personnel of the Surin Secondary Education 
Service Area Office must operate in accordance with the guidelines of the will of the will in 
administration with honesty transparency and good governance. 

10.2 Supervisors at all levels must not engage in dishonest behavior or misconduct or 
be of a nature of mutually beneficial relationship between stakeholders entering into a project 
contract or any contract from the Surin Secondary Education Service Area Office. 

10.3 The legal group and cases must be promoted and support the implementation 
of fraud risk assessments and the formulation of guidelines or measures to prevent or manage 
fraud risks for the agency to take action to prevent corruption. 

10.4 Every work group must promote and focus on enhancing the corporate image 
Surin Secondary Education Service Area Office To be an organization free from corruption and 
misbehavior by cooperating in activities and projects Both inside and outside the Surin 
Secondary Education Service Area Office on the prevention and suppression of corruption as 
well as jointly create a culture in the Surin Secondary Education Service Area Office that is not 
resistant to all forms of corruption. 
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