
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กร
อย่างเป็นธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้าง
ความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นองค์กร  
ธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงขอประกาศ
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจ าก
การทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 

๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่  
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะ
ดำเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 

๕. ด้านคุณธรรมในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานที ่ช ัดเจน มีความเป็นธรรม 
ในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ
และการมอบหมายงาน 

๖. แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

                                             
(นายศุภพงษา จันทรังษ์) 

       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 



แนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

-------------------------------------------------- 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ข้าพเจ้า นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕ ขอแสดงเจตจำนงว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 5 ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้บรรลุเจตจำนง
ดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที ่
บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ ต้องปฏิบัติ

หน้าที ่ในฐานะเจ้าหน้าที ่ของรัฐอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส 
ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน 
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้  

แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอน  

การให้บริการประชาชน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 
๑.๒ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

ประสานงานต่าง ๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ  
งานราชการที่ด ี

๑.๓ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝ ง
ในทางมิชอบ 

๑.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการใช้งบประมาณ  
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องสำนึก และตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และประหยัด ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับกลุ่มงานที่กำกับ ดูแลและรับผิดชอบด้านงบประมาณ การเบิก-จ่าย  
และการพัสดุ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณชองทางราชการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
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๒.๒ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ต่าง ๆ 
กำหนด 

๒.๓ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณะซน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 

 ๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก -จ่าย 
งบประมาณ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

๓. ด้านการใช้อำนาจ 
ผู ้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั ้นการบังคับบัญชาต้องมอบหมายงาน ประเมินผล  

การปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื ่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง สั ่งการ กำกับ ดูแลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และชอบธรรม 

แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ 

ความเหมาะสมกับสถานะภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคล ตามหลัก
มนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ 

 ๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น 

๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อหน้าที ่

๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ในราชการ  
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ ทาง

ราชการ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือ
ยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นในทางที่ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบในทรัพย์สินของ 

ทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุด หรือสูญหาย ให้รายงาน 
หรือดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้  

๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ 
ให้บุคคลภายนอกยืม ต้องดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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๔.๓ งานพัสดุ ต้องส่งเสริมสนับสนุนการวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ 

๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริตลดลง และหมดไปในที่สุด 

แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
๕.๑ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการ  

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕ และรายงานผลการดำเนินการตามที่ คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกำหนด  

๕.๒ ทุกกลุ ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕ ทุกรูปแบบ 

๕.๓ ผู ้บ ังคับบัญชาทุกกลุ ่มงานและทุกระดับชั ้นต้องกำกับ ติดตามและสอดส่องดูแล  
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ รับสินบน 
พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

๕.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีด้วยความเคร่งครัดและรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต ๕ ทราบโดยตรง 

๖. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก

มาตรฐานการดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงาน และทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติ  

ที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

๖.๒ บุคลากรในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที ่ในการให้บริการ 
ประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชน หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
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๖.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการดำเนินงานให้เกิด
ความแม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของกลุ่มงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยจัดให้มี 

ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ที่ทาง
ราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

แนวปฏิบัติ ดังนี้  
๗.๑ ทุกกลุ ่มงานดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลที ่ประชาชน  

ควรรับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
๗.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในทุกกลุ่มงาน 
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ทุกกลุ ่มงานต้องดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื ่อให้กระบวนงานของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามี ส่วนร่วม  
ในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ พร้อมทั้ง เสริมสร้ าง
ภาพลักษณ์ของกลุ่มงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพ่ือสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
๘.๑ ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอน

การให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารพาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด 

๘.๒ กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินภารกิจ  
ที่ให้ประชาชนหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการดำเนินงาน
หรือด้านการประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการดำเนิน ภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

๘.๓ ทุกกลุ ่มงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใส  
และตรวจสอบได้ พร้อมทั ้งนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที ่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ  
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

๘.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือ
ดำเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ ดำเนินการนำข้อมูลที่ประชาชน

ควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 
ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวสาร 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช ่องทางการติดต่อส ื ่อสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการดำเนินงาน  
ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วม
ของประซาซน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๙.๑ กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงาน ดำเนินการตาม

แนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 
ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด 

๙.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำข้อมูลของกลุ่มงานและข้อมูลที่ประชาชน 
ควรทราบ หรือเกี ่ยวกับการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของกลุ ่มงานลงในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

๙.๓ กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสาร 
ในรูปแบบ Social Network เซ่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่
เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 

๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทาง หรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ ต่อสาธารณะชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต ๕ 

๙.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องดำเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ
โปร่งใส ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การด ำเนินการทางวินัย 
รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕ พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
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๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต 
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ ต้องดำเนิน 

ภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล 
การดำเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่งในคุณธรรมจรรยาของข้าราชการ  
และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการศึกษา  

แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต ๕ ทุกคนต้องดำเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจำนงในการบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบหรือ  
มีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทำสัญญา โครงการสัมปทานหรือ
รับจ้างใด ๆ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

๑๐.๓ กลุ่มอำนวยการ ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานนำไป 
ดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 

๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ชองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจาการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างทุกคน ต้องรับทราบและปฏิบัติตามเจตจ ำนง  
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ใน  
ทุกช่องทางการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ ให้สาธารณะชนรับทราบ 
และการไม่ปฏิบัติตามเจตจำนงในการบริหารงานดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต ๕ ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป 
 

 
 
 
 



 
A Declaration of Intent and Integrity to Administrate 

Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area office 5 
......................................................... 

Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area office 5  Intends to conduct its 
organizational management and administration system with governance. With a heavy focus on preventing 
and elimination corruption and misconduct, this office wishes to build credibility from the society as an 
organization adhering to the principles and standards of good governance. As the leader of Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area office 5, I would like to announce my intention to administrate 
this organization in an honest, transparent, accountable, and responsible manner whist fighting against all 
forms of corruption, as such, I urge all personnel to perform their duties with dedicatory, honesty and 
integrity by refraining from computing and adhering to the following principles. 

1. Transparence: We are required to reveal information regarding the implementation of 
official tasks and procurement, probed opportunities for the public stakeholders to participate in NPESAO5’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 Regulations, 
follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when making decisions, while 
operation relevant administration and management systems, to gain credibility from the public. 

3. Corruption-free: We intend to carry to our tasks honestly and refrain from using Our 
positions for personal benefits such as bribery or special perks. 

4. Organizational culture and integrity: We will not tolerate and forms of corruption and will 
put an end to any corruption found in our organization. 

5. Organizational work Ethics: We will set up concise performance standards and systems 
relation to management personnel, budget, and job assignments to ensure equitability and accountability. 

6. The implementation guidelines are in accordance with the details attached to this 
announcement 

 

Hereby announced to be acknowledged and practice by all involved 
 

Given on Oct 12, 2022 

                                                  
(Supapongsa Juntarang) 

        Director of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area office 5 



Guideline for implementation of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 
Intention to Administering with Honesty Transparency and Good Governance 

.................................................................. 
To the Official Information Act, B.E. 2540  ( 1 997 )  and the Royal Decree on Criteria and 

Procedures for the Good Governance, B.E. 1546 (2003) and the National anticorruption Strategy to be in 
the line with Integrity and Transparency Assessment: ITA 

I, Supapongsa Juntarang, Director of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 
Office 5, would like to express my intention to administering the Department’s work in accordance with 
relevant laws, rules regulation guidelines for the Department’s Official as follows: 

1. Duty performing aspect   
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5’s personnel shall 

perform their duties as state officers on moral grounds in accordance with well-established work standards 
and principal of transparency by implementing strict law enforcement and providing services to the public 
on the basic of fair treatment with no expectation for inappropriate remuneration. 

Guideline  
1.1 Every personnel shall perform their duties in accordance with well-established work 

standards by providing services to the public on the basic of fair treatment without delay and affect to 
the Government.  

1.2 Every personnel shall perform their duties with equality fairness without 
discriminatory and have a good communicating to benefit of officials together with responsible role 
achievement motivation.  

1.3 Every personnel shall perform their duties with morals and ethics in the work no 
expectation for inappropriate remuneration unless the correct receive without the covert benefit.  

1.4 Every group shall promote the work by reviewing the procedures for efficient and 
up – to – date public services. 

2. Budgetary Management  
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5’s personnel shall be 

aware of the budgetary expenditures that come from tax of the public. The groups responsible  
for budgeting, drawing up and paying are to be operated with necessary transparency and accountability. 
Follow the principle of Sufficiency Economy.  

Guideline  
2.1 Every personnel shall realize to spend the budget according to the purpose of 

value of money and advantage to the government agency. 
2.2 Procurement Section shall carry out procurement process transparent and 

verifiable at all states as required by law, regulation, or ordinances.  
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2.3 Finance Group shall report the budget spending data accordance with the laws and 
regulations and disclose information report to the public for transparency in management budget which 
is inconsistent with laws or regulations. 

3. Administrative Power  
Supervisor of all groups at all levels shall assign the task, evaluate performance, 

personnel selection to work no discriminate as well as command the subordinate to perform duties under 
of law and regulation accurately and correctly.  

Guideline  
3.1 ability, suitable, position, office level, consider risking and danger equality of 

personal humanitarian and carefulness follows work assignment to be successful. 
3.2 The supervisor shall not order or assign any work in addition to the duties in official 

of the subordinate whether private business or unsuitable for others.  
3.3 The supervisor shall be a neutral leader without prejudice, with responsibility  

for fairness and impartiality in assessing performance, using discretion in various matters. Including 
considering the liking for subordinates must always be fair and having leadership for their duties.  

3.4 Supervisor or personnel shall not use positions or the authority in the government 
to exploit the wrong or allow any personnel to take advantage unlawful exploitation. 

4. Property of the Government  
Personnel Group shall use government property for the benefit of the government do 

not take it to unlawful use or intended to any personnel use for their own or others. 
Guideline  
4.1 Supervisor shall control, maintain the property of government is available.  

If property is damaged or lost shall report and comply with the law and regulations.  
4.2 Borrowing of asset of the government whether inside at Nakhon Ratchasima Primary 

Educational Service Area Office 5 or outsider shall actualize the law or regulations.  
4.3 Procurement Section shall support the method or manual for asset of  

the government regularity system and damage protection in asset of the government.  
5. Modify Corruption-free  

Every group shall comply with the National Anti-Corruption strategy the prevention 
and suppression of corruption and misconduct within Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area Office 5 and measures involves modifying corruption-free search which will ultimately lead to a 
decline in corruption cases.  

Guideline  
5.1 All groups shall carry out activities and projects in line with the guidelines of the 

Action Plan on the Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct of the Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 5  



- 3 - 
 

5.2 All groups shall support the implementation of policies of measures in  
the prevention and suppression of corruption and misconduct within the Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 5 

5.3 The head of all groups and all levels shall control and monitor the performance 
of subordinates to be accurate free of corruption with no ignore to proceed when found misconduct.  

5.4 Internal Audit Group shall carry out an internal audit accordance with the Annual 
Internal Audit Planning fiscal year which is strictly enforced and directly report to the Director of Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5. 

6. Quality  
Personnel Group shall perform their duties according to their responsibilities, based on 

operational standards, procedures, rules, and regulation to be neat efficiency and effectiveness with the 
official’s duty.  

6.1 The head of groups and all levels shall behave, discipline, good attitude to work 
and good example to all subordinates follow the Code of Ethics for Civil Servants and regulations. 

6.2 The personnel group shall perform the duty of providing the people with  
the willingness, politeness and accurate information that is beneficial to the government and people.  

6.3 Every group shall promote, support for innovation that helps them to operate 
correctly and quickly to achieve more efficiency. 

7. Communication Performance 
All groups shall disclose its information with public by communication channel 

accurately the public visitor easily access to that information.  
Guideline  
7.1 Every group shall develop the information on the website of the group that  

the people should acknowledge or is public to be correct and up to date.  
7.2 All groups shall establish its information network for providing any information to, 

or consulting with people on its performance of duty including the coordinating officer to facilitate for 
gathering requests of people.  

8. Improvement Service System  
All groups shall improve the service system to facilitate the rapid d and encouraged 

people. Stakeholders or service recipients take part in the mission of Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 5. It also enhances the image of Nakhon Ratchasima Primary Educational 
Service Area Office 5 and its affiliates to be transparent. To create a vision and confidence of the public 
to Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5  

Guideline  
8.1 All groups shall improve or revise the service procedures in accordance with  

the Guideline for the Facilitation of the Authorization Acts of B.E. 2558.  
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8.2 The group is the public service shall promote involve the public or external 
stakeholders in the implementation of the mission of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area Office 5, whether the listening, planning or operation evaluation, etc., to ensure transparency of 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5.  

8.3 Group that provide services to the public or stakeholders with transparency and 
accountability shall take feedback, complaints from the public to improve the performance of the system. 

8.4 All groups shall promote the use of information technology to facilitate  
the process and quick public services. 

9. Information Disclose  
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 conducts the basic 

information of the Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 such as news, public 
relation, communicate with people (Social Network), procedure or service, annual budget plan, 
procurement management, development of personnel, management of fraud complaints and channels 
of public participation on website to the public to know the transparency in the management and 
operation of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5.  

Guideline  
9.1 The Public Section shall promote all groups to follow the guidelines or measures 

to disclose information of the group to public according to the Official Information Acts, B.E. 2540 and 
the laws, or regulations as prescribed.  

9.2 All groups shall make the people know information of the various missions on the 
website of the group to show the transparency in the mission of the group.  

9.3 The Public Section shall support the use of communication channels in the form 
of social network such as Facebook, Twitter, and Line, etc., in communication and public relations of 
various operations of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 for the public to 
receive current information in a modern format.  

9.4 All groups shall carry out the guideline of information disclose of Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 to public to show the transparency in the mission 
of the group.  

9.5 Personnel group shall carry out the guideline of the personnel administration to 
be transparent from recruiting, appointment, personal development, performance evaluation, disciplinary 
action including creating morale for maintaining and preserving the good and talented people of Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 along with the mission of the group and direction 
of national reform.  
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10. Fraud Preventions  
The personnel shall carry out their own missions in accordance with the Guideline of 

the intent of management with integrity, transparency, and good governance. All operations shall be free 
from corruption and can be verified along with enhancing the corporate culture of Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 5 to be an organization that provide services in Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area office 5 to Thai society with sustainability in accordance with good 
corporate governance principles. 

Guideline  
10.1 All levels of supervisor and personnel of Nakhon Ratchasima Primary Educational 

Service Area Office 5 shall follow the guidelines of the intent of the administration’s intention with 
honesty, transparency, and good governance.  

10.2 All levels of supervisor shall not behave in corruption, misconduct or having a 
relationship that promotes mutual benefits between stakeholders who enter a concession contract or 
any contract from Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5.  

10.3 Personnel group shall support the implementation of risk assessment, corruption 
and formulation of guidelines or measures to prevent or mange corruption risks to allow each department 
to take action to prevent fraud.  

10.4 Every group shall promote and focus on the image enhancement of Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 to be free from corruption and misconduct, 
cooperate in activities and projects to prevent and suppress corruption both inside Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 5, together with creating a Nakhon Ratchasima Primary Educational 
Service Area Office 5 culture that does not tolerance all forms of corruption. 

 

The personnel of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 
5consists of government officials, permanent employees, government employees and all temporary 
employees shall acknowledge and act in accordance with the intention of managing with honesty 
transparency and strict compliance including publicize all channels of Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 5 for the non-compliance such administrative intent, the supervisor shall 
give warning that it will effect to the salary scales or order for development of report to the Director to 
consider further disciplinary action. 

 
 
 


