
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔   

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔   
................................................................. 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้
สำเร็จตามพันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพ่ือสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  เป็น
องค์กรธรรมาภิบาล  ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔   จึงขอประกาศ
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและ
ต่อต้านการทุจริต      ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคน มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านความโปร่งใส คือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 

๒. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ คือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔    

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริต คือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือรับสินบน ซ่ึงนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่ละเลยที่จะ
ดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 

๕. ด้านคุณธรรมในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมใน
การ ปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ  
และมอบหมายงาน 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๕ 

                          
(นายชาญกฤต   น้ำใจดี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 



 
A Declaration of Intent to Administrate 

Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 

…………………………………………… 

Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 commits to accomplishing 

the mission-based management with Good Governance. With a heavy focus on preventing and 

eliminating corruption and misconduct, this office wishes to build credibility from society as an 

organization adhering to principles and standards of good governance. As the leader of 

Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4, I would like to announce my intention to 

administrate this organization in an honest, transparent, accountable, and responsible 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 Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4  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 

regulations, 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 intent to carry out our tasks honestly and refrain from using our 

positions for personal benefits such as bribery our special perks. 

4. Organization Culture and Integrity: We will not tolerate any forms of corruption and 

will put an end to any corruption found in our organization. 



5. Organization ward Ethics: We will set up concise performance standards and systems 

relating to the management of personnel, budget, and job assignments to ensure equitability 

and accountability. 

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 

Given on February 25th, 2022. 

                                                           
Chankrit  Namjaidee 

The Director of of Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
管理意向声明 

孔敬小学教育服务区办公室 4 

……………………………………………………  

孔敬小学教育服务区办公室 4 致力于以良好的治理来完成基于使

命的管理。该办公室以预防和消除腐败和不当行为为重点，希望建立社会公

信力，作为一个坚持良好治理原则和标准的组织。作为孔敬小学教育服务区

办公室 4 的负责人，我想宣布我打算以诚实、透明、负责任和负责任的方式

管理这个组织，同时打击一切形式的腐败。因此，我敦促全体员工恪尽职

守、诚实守信，不贪污，恪守以下原则： 

1. 透明度：要求我们公开有关执行任务和采购的信息，让公众或利益相

关者有机会参与孔敬小学教育服务区办公室4 的检查，并建立精确的行政和

管理体系来应对投诉。 

2 .问责：我们要高效执行工作，遵守法律法规，依法办事，在决策中坚

持责任和问责，同时运行相关的行政管理制度，赢得社会公众的信任。 

3. 廉洁奉公：我们打算诚实地执行我们的任务，避免利用我们的职位谋

取私利，例如贿赂我们的特殊津贴。 

4. 组织文化和诚信：我们不会容忍任何形式的腐败，并将杜绝在我们组

织中发现的任何腐败。 

5. 组织病房伦理：我们将建立与人事、预算和工作分配管理相关的简明

绩效标准和制度，以确保公平和问责。 

特此宣布，得到所有相关人员的认可和践行 
 

2022年 2 月 25日给予。 

                                                                     

 
赞克里特  南贾迪 

主任_ 孔敬小学教育服务区办公室 4 

 



 
管理する意図の宣言 

コンケン初等教育サービスエリア事務所4 

……………………………………………  

 

                 コンケン初等教育サービスエリア事務所4は、を使用してミッションベースの管

理を実現することを約束します。汚職や違法行為の防止と排除に重点を置いて、この

オフィスは、優れたガバナンスの原則と基準を遵守する組織として、社会からの信頼

を築くことを望んでいます。コンケン初等教育サービスエリアオフィス4のリーダーと

して、あらゆる形態の腐敗と戦いながら、この組織を正直、透明、説明責任、責任を

持って運営する意向を表明したいと思います。そのため、私はすべての職員に、腐敗

を控え、以下の原則を遵守することにより、献身的、誠実、誠実に職務を遂行するこ

とを要請します。 

1.透明性：公務の実施と調達に関する情報を開示し、一般市民または利害関係者

がコンケン初等教育サービスエリアオフィス4の検査に参加する機会を提供し、それに

対処するための正確な管理および管理システムを確立する必要があります。苦情。 

2 。説明責任：私たちは、業務を効率的に遂行し、法規制を遵守し、プロセスを

合法的に遵守し、関連する管理および管理システムを運用しながら、意思決定の際の

責任と説明責任を守り、一般の人々からの信頼を得ることを目指しています。 

3.汚職のない：私たちは、職務を誠実に遂行し、特別な特典の贈収賄などの個人

的な利益のために自分の立場を使用することを控えます。 

4.組織の文化と誠実さ：私たちはいかなる形態の腐敗も容認せず、組織で見つか

ったいかなる腐敗にも終止符を打ちます。 

5.組織病棟の倫理：公平性と説明責任を確保するために、人員、予算、および職

務の管理に関連する簡潔なパフォーマンス基準とシステムを設定します。 

これにより、関係者全員が認め、実践することを発表しました 
 

            2022年2月25日に与えられました。 

 

                                                                             
チャンクリット  ナムジャイディー 

のディレクター コンケン初等教育サービスエリア事務所4 

 

 



 
ຖະແຫຼງການຄວາມຕ ັ້ ງໃຈໃນການບໍລິຫານຂອນແກ່ນ 4 

…………………………………………………… _ 

ຫັ້ອງ ການການສຶກສາປະຖົມປະຖົມຂອງເຂດ 4 ມ ່ ງໄປເຖິງການປະຕິບ ດວຽກງານຕາມພາລະ

ກິດຕາມທິດການຄ ັ້ມຄອງທ ່ ດ . ດັ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໜ ກແໜັ້ ນໃນການປັ້ອງກ ນ ແລະ ລົບລັ້າງການສໍັ້

ລາດບ ງຫຼວງ ແລະ ການສໍັ້ ລາດບ ງຫຼວງ, ຫັ້ອງການແຫ່ງນ ັ້ ປາດຖະໜາຢາກສັ້າງຄວາມເຊ ່ ອໝ ັ້ ນຈາກສ ງຄົມໃນ

ຖານະເປ ນອົງການທ ່ ຍຶດໝ ັ້ ນໃນຫຼ ກການ ແລະ ມາດຖານຂອງການປົກຄອງທ ່ ດ . ໃນຖານະ ຫົວໜັ້ າ ຫັ້ອງການ 

ການສຶກສາ ປະຖົມ ສົມບູນ ຂອນແກ່ນ ເຂດ 4 ຂໍປະກາດ ເຈດຈໍານົງ ບໍລິຫານ ການຈ ດຕ ັ້ ງ ດ ່ ງກ່າວ ດັ້ວຍ 

ຄວາມຊ ່ ສ ດ, ໂປ່ງໃສ, ມ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ແລະ ຕັ້ ານການ ສໍັ້ ລາດບ ງຫຼວງ ທ ກຮູບແບບ. ດ ່ ງນ ັ້ ນ, ຂັ້າພະເຈົັ້ າ

ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ພະນ ກງານທ ກຄົນ ຈ່ົງປະຕິບ ດໜັ້ າທ ່ ດັ້ວຍຄວາມຕ ັ້ ງໃຈ, ຊ ່ ສ ດ, ຊ ່ ສ ດ, ໂດຍບ່ໍໃຫັ້ມ ການສໍັ້ ລາດບ ງ

ຫຼວງ ແລະ ຍຶດໝ ັ້ ນໃນຫຼ ກການດ ່ ງນ ັ້ : 

1. ຄວາມໂປ່ງໃສ: ຕັ້ອງເປ ດເຜ ຍຂໍັ້ ມູນການຈ ດຕ ັ້ ງປະຕິບ ດວຽກງານ ແລະ ການຈ ດຊ ັ້ -ຈ ດຈັ້າງຂອງທາງ

ການ , ເປ ດໂອກາດໃຫັ້ປະຊາຊົນທ່ົວໄປ ຫຼ  ພາກສ່ວນກ່ຽວຂັ້ ອງເຂົັ້ າຮ່ວມ ກວດກາຫັ້ອງການ ການ ສຶກ ສາ

ປະຖົມ ສົມບູນ 4 ແຂວງ ກວດກາ , ສັ້າງລະບົບການຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ຄ ັ້ມຄອງໃຫັ້ຖ ກຕັ້ອງ. ຄໍາຮັ້ອງທ ກ. 

2 . ຄວາມຮ ບຜິດຊອບ : ພວກເຮົາມ ຄວາມຕ ັ້ ງໃຈທ ່ ຈະປະຕິບ ດວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃຫັ້ ມ 

ປະສິດທິພາບ, ປະຕິບ ດຕາມກົດຫມາຍແລະລະບຽບການ , ປະຕິບ ດຕາມຂະບວນການຂອງພວກເຮົາຢ່າງ

ຖ ກຕັ້ອງ, ແລະຍົກສູງຄວາມຮ ບຜິດຊອບແລະຄວາມຮ ບຜິດຊອບໃນການຕ ດສິນໃຈ, ໃນຂະນະທ ່ ປະຕິບ ດ

ລະບົບການຄ ັ້ມຄອງແລະການຄ ັ້ມຄອງທ ່ ກ່ຽວຂັ້ອງ, ເພ ່ ອໃຫັ້ ໄດັ້ຮ ບຄວາມຫນັ້ າເຊ ່ ອຖ ຈາກປະຊາຊົນທ່ົວໄປ. 

3. ບ່ໍມ ການສໍັ້ ລາດບ ງຫຼວງ: ພວກເຮົາຕ ັ້ ງໃຈປະຕິບ ດໜັ້ າທ ່ ຂອງພວກເຮົາຢ່າງຊ ່ ສ ດ ແລະ ຫຼ ກລ່ຽງການ

ໃຊັ້ຕໍາແໜ່ງເພ ່ ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ເຊ ່ ນ: ການໃຫັ້ສິນບົນເພ ່ ອຜົນປະໂຫຍດພິເສດຂອງພວກເຮົາ. 

4. ວ ດທະນາທໍາ ແລະຄວາມສ ດຊ ່ ຂອງອົງກອນ: ພວກເຮົາຈະບ່ໍຍອມຕັ້ ານການສໍັ້ ລາດບ ງຫຼວງທ ກຮູບ

ແບບ ແລະຈະຍ ຕິການສໍັ້ ລາດບ ງຫຼວງທ ່ ພົບເຫ ນຢູ່ໃນອົງກອນຂອງພວກເຮົາ. 

5. ຈ ນຍາບ ນຂອງອົງການຈ ດຕ ັ້ ງ: ພວກເຮົາຈະກໍານົດມາດຕະຖານການປະຕິບ ດທ ່ ຊ ດເຈນແລະລະບົບ

ທ ່ ກ່ຽວຂັ້ອງກ ບການຄ ັ້ມຄອງບ ກຄະລາກອນ, ງົບປະມານ, ແລະການແຕ່ງຕ ັ້ ງວຽກເພ ່ ອຮ ບປະກ ນຄວາມ

ສະເຫມ ພາບແລະຄວາມຮ ບຜິດຊອບ. 

ປະກາດໃນອ ນນ ັ້ ເພ ່ ອໃຫັ້ ໄດັ້ຮ ບຮູັ້ ແລະ ປະຕິບ ດຈາກທ ກພາກສ່ວນທ ່ ກ່ຽວຂັ້ອງ 
 

ທ  25 ກ ມພາ 2022. 

                                                                             
ຈ ນກຣິດ  ນໍັ້ າໃຈດ  

ຜູັ້ ອໍານວຍການ ຂອງ ຫັ້ອງການການສຶກສາຂ ັ້ ນຕົັ້ ນ ຂອນແກ່ນ 4 



 

 


