
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
************************** 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมี นายเผด็จศึก  โชติกลาง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ให้เป็น “เขตสุจริต” อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืนในการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยประกาศเจตจำนงสุจริตเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นมาตรฐานแนวปฏิบัติ 
และค่านิยม สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ยึดถือและปฏิบัติควบคู ่กับระเบียบ  
และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนำหน่วยงานปฏิบัติตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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 2. กิจกรรมการมอบหมายนโยบาย “เขตสุจริต”ในการปฏิบัติงาน  
  นายเผด็จศึก  โชติกลาง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ได้มอบนโยบายในการทำงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยออก
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำงานของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และเกิด
ประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับการปฏิบัติงานร่วมกันของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 3 จำนวน 8 ข้อ ดังนี้ 
  1) การแต่งกาย 
  2) การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  3) การอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
  4) การเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ในสัปดาห์แรกของเดือน 
  5) การเข้าร่วมงานพระราชพิธี และงานพิธีต่างๆ 
  6) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
  7) การจัดสถานที่ในการทำงาน 
  8) การทำงานในฐานะผู้ให้บริการ  
 3. กิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ทุกเช้าวันจันทร์ และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
  1) การเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ 
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 2) การไปร่วมงานพระราชพิธี  
  (1) วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วย รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 
  (2) วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
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 4. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
  วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมพิธีอัญเชิญ
พระพุทธรูปประดิษฐาน ณ ศาลาแห่งใหม่ และพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์  ประจำปี 2565 สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 5. กิจกรรมเปิดโอกาสให้กลุ่มงานทุกกลุ่มได้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม กิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินการ
จัดกิจกรรม 5 ส สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา (สะสาง สะดวก สะอาด  สุขลักษณะ สร้างนิสัย) โดยกลุ่ม
อำนวยการเป็นเจ้าภาพหลัก ในการนำบุคลากรทุกคนบนเขตพ้ืนที่การศึกษาทำกิจกรรม 
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 6. การทำงานในฐานะผู้ให้บริการ 
  วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายเผด็จ โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 นำโดยนาเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 ณ ห้องประชุม อาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา 

       

 

   



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



U5g"#iuuflmui"#udmsfinuitl5g"finuiufls"aoui i"m on
iio{ i@m°"q@3mlttm5u3Vli5muct"umiuL"#ttfim5anuitligfl"finu"s"a"i L"fl in

flgriua°iu°nmui"#udm5finuitl53fluanuiufl5"au""enlMgrfl"#iflovngn-u
mstloin"uii@gtlsiutlsiuflisM@3mii@gtl5g"fl@aflouii@3flfl"*{rfulumsu3Mi5mu"a°iigQ

mtl""tt6fi@odi{fl655atifiui@5itlfi`"~ouum@tnii@g5guutlom-um5M@3ml""fltl53aVI3fl"d{ao®fl@"@q

imiVliqm5fl°ibfiu""#"ufl"fl"3fl55um5m5fiflui"3u#u£"1un"umuu"@gufl53fluuq"6s5w
iL@3fl"ttl5qlatum5fl°iifiu""#"uflmui"#tjfimifinuitl53flwfinu"fl5"aoui i"en on

a"Un"i"#ufim5fifluiu53floufifluiufl55"awi  L"fl  on  6{tl53mflL@m°"q@3m
<    1um5u3Mi5mufl°"uniiui"#ufim5fi"itl5%fl"anu"fl5"aoui  L6ufl  on  Of ogiv3Mi5 ufl@in51uauqnufl

iL@gfl'oai5is""ifio8flfioL@uLmitlauu@m5fl°iifiu{""iufl"do@uenu`q@3mm"M@un655ouifiui@

ou'iqttl5{1afflsi@a@utfl""g@"gu@fl"ouifi@agiqfl"LalorfuLin'au""ii#"umiuL"#udmifinui

U$3"ffifluiufl5s"aan""onfii@eno°"Ofom"ium5M@3onfl@i`gurfu¥n§tliiu"ia3@g8flrfuVl°i|Vlgr

a°iu-nmui"#udnisfifluitl5gfltl#nuiufls5"aui  i"  on  i@ud"5"ni5a"modiQUJq8u
lflg@3®°iifium5fluqfi"

a.uauov@"M"3"OumunaVlu"58i€uuii@8""@difluu@diifl5uflgrit"5`fl¥®

m@@fl@ud{la3ulVI"ufl@imuau-@"mannflVlaniu5gisuuii@g""ouovmfudfl°"ufi

b.UQn#¢ll@gaglim"5g"°n€fl'1fiuidum5on'ofl"1um5Mo3mflo€gtlflJu5@¢mluflllu3

ul531o"`diumunevutl5gtu"`aliusiulVIlflgrifi@UQn#€@maifflluflgr"q"s5iouLi@3tl@qfluun"apfl3ffl

flo€gu"id"tl"""amisdi{qafliulufi'i"tyouii6`atl5gaVI§fl"€q@gM°ilvI"uflaimltt#"eymiu

i"#udm5#nuitl5gflarfinfty"55"au1  i"  en  m5g"uovna{wagiu  iiagflorufl8imsMfl3fflflo5`gurfum'@

al""m5iL@gtl5gi""i@ifi@1Vlgrifim®ouu655um'ofl""tt@3flflo5`gtl"Ju

on.uuoougutlfl@fl55"ni5¥@3flflo5`gurfuLi@gtou'Vlum'om5"@3mfin'@1VI"Lfiflm5aqtMu

y"@uqfl3j  (Social     Sanction)     ouu@3dqRI@1VI"ufl@in51ua®qn-fl#"unmuL"#ufi'm5fiflultls3flufiflul

ufl5"ami"enLLagafl"fifluiluflu{nuflifi®fl"@go"Sofl"naorifi@gn5gM°im5"@£mfl@#tl"Ju

a:.

ufl55"a"i  tGuon  On

flo#tl6UJu

tlQfl#q@fla°ififllM"%"L?u"o{afl"finuia®mufl#iuunmui"#ufi'n"fifluiusgfloufiflui

a.iuevnmufi"3m5arm5m5#nui"gu#ufiumsg"n"@5iull@3mo"msapfl3ma,     4?                I,                            I        a/

a:.iiui"fl"°iLfiumulVI"ifluwm"Lb"VI""tl5gmfli3"

5iu5gn"1M"y|5iuyJnnevu

tl5gmfl   "   1-ufi bet  6uui""   ".fl.   bdfoG:

or
-      (u"mGi@fin   16u@n@iQ)

ife°"iumsa°"uflmuL"#ufimififluitl53floufiflu"fl5"a"""on



แนวทางการดําเนินงานตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 1. ดานการปฏิบัติหนาท่ี  
  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตองปฏิบัติหนาท่ี
ในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐ อยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ดําเนินการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัดและใหบริการกับประชาชนหรือผูมาขอรับบริการกับหนวยงาน โดยไมหวัง
สิ่ง ตอบแทนท่ีมิควรได  
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   1.1 บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเปนไปตาม
ข้ันตอนการใหบริการประชาชนหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดวยความถูกตอง รวดเร็วและไมสงผลเสียหาย 
ตอราชการ 
   1.2 บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
ประสานงานตาง ๆ ดวยดี เพ่ือประโยชนของทางราชการ พรอมท้ังมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มุงผลสัมฤทธิ์
ของงานราชการท่ีดี  
   1.3 บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยไมหวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชนท่ีมิควรได เวนแตการรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจากผลประโยชนแอบแฝง
ในทางมิชอบ 
   1.4 ตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการทบทวนข้ันตอนการใหบริการประชาชนหรือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความทันสมัยและเปนปจจุบัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 2. ดานการใชงบประมาณ  
  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตองสํานึกและ
ตระหนักถึงการใชจายงบประมาณแผนดินวาเปนงบประมาณท่ีไดมาจากเงินภาษีของราษฎร โดยตองใชจาย
อยางเหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหนวยงานท่ีกํากับ ดูแล 
และรับผิดชอบดานงบประมาณการเบิก - จาย และการพัสดุ ตองดําเนินการดวยความโปรงใสและตรวจสอบได  
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   2.1 บุคลากรทุกคนตองตระหนักถึงการใชจายงบประมาณของทางราชการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการใชจาย เพ่ือใหเกิดความคุมคาและสมประโยชนแกราชการโดยแทจริง 
   ๒.๒ ฝายพัสดุตองดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการพัสดุตาง ๆ ใหเปนไป 
อยางถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ กําหนด  
   ๒.๓ กลุมบริหารการเงินและสินทรัพยตองรายงานขอมูลการใชจายงบประมาณตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับกําหนด และเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือแสดงถึงความโปรงใสในการบริหาร
งบประมาณเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ  
   ๒.๔ ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองควบคุม ดูแลหรืออนุมัติ การเบิก - จายงบประมาณ 
เชน คาทํางานลวงเวลา คาเดินทาง เปนตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม  
 ๓. ดานการใชอํานาจ  
  ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากร
เพ่ือปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังสั่งการ กํากับ ดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ี โดยไมขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ อยางถูกตองและชอบธรรม 
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  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   ๓.๑ ผูบังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอยางถูกตอง เปนธรรมตามความสามารถ
ความเหมาะสมกับสภานะภาพ ตําแหนง ระดับ คํานึงถึงความเสี่ยงอันตราย และความเสมอภาคของบุคคล 
ตามหลักมนุษยธรรม พรอมท้ังมีความเอาใจใสติดตามงานท่ีสั่งการหรือมอบหมายใหเกิดผลสําเร็จ 
   3.2 ผูบังคับบัญชาไมสั่งการหรือมอบหมายงานใดๆ ท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีในราชการ
ของผูใตบังคับบัญชา อันมีลักษณะท่ีเปนเรื่องสวนตัว ธุระสวนตัวหรือเรื่องท่ีไมเหมาะสม ไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน  
   3.๓ ผูบังคับบัญชาตองวางตัวเปนกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใชดุลพินิจในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ 
ใหกับผูใตบังคับบัญชาตองเกิดความเปนธรรมเสมอ พรอมท้ังมีความเปนผูนําท่ีรับผิดชอบตอหนาท่ี  
   ๓.๔ ผูบังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนตองไมใชตําแหนง หรืออํานาจหนาท่ีในราชการ
เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ หรือยินยอมใหบุคคลใดนําไปใชในการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 
 4. ดานการใชทรัพยสินของทางราชการ  
  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตองใชทรัพยสิน
ของทางราชการเพ่ือประโยชนในราชการ ไมนําทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชนท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 
ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ หรือยินยอมใหบุคคลใดนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืนในทางท่ีไมถูกตอง 
และไมเหมาะสม  
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   4.1 ผูคับบัญชาทุกหนวยงานตองกํากับ ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบในทรัพยสิน
ของทางราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบใหสามารถใชการไดปกติ หากทรัพยสินเกิดการชํารุดหรือสูญหาย 
ใหรายงานหรือดําเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ กําหนดไว  
   ๔ ๒ การยืมทรัพยสินของทางราชการไมวาจะยืมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หรือใหบุคคลภายนอกยืมตองดําเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือ
ขอบังคับตาง ๆ กําหนดไวอยางเครงครัด  
   ๔.๓ ฝายพัสดุตองสงเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคูมือในการใชทรัพยสิน 
ของทางราชการใหเกิดความเปนระเบียบ มีระบบ และเพ่ือปองกันความเสียหายในทรัพยสินของราชการ  
 ๕. ดานการแกไขปญหาการทุจริต  
  ตองดําเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และมาตรการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ พรอมท้ัง
รวมกันสอดสอง และแกไขปญหาการทุจริต เพ่ือใหปญหาการการทุจริตลดลงและหมดไปในท่ีสุด  
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   5.๑ ดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
จัดทํามาตรฐานความโปรงใสสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กําหนด 
   ๕.๒ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการดานนโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ในทุกรปูแบบ  
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   ๕.๓ ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองกํากับ ติดตาม และสอดสองดูแลการปฏิบัติงาน 
ของ ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปดวยความถูกตอง ปราศจากการทุจริต และการเรียกหรือรับสินบน พรอมท้ัง 
ไมละเลยหรือละเวนการดําเนินการเม่ือพบพฤติการณในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
   ๕.๔ หนวยตรวจสอบภายในตองดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปดวยความเครงครัด และรายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ทราบโดยตรง  
 6. ดานคุณภาพการดําเนินงาน  
  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยยึดหลักมาตรฐานการดําเนินงาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือ
ขอบังคับตาง ๆ กําหนดไว เพ่ือใหเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ  
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   ๖.๑ ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองมีพฤติกรรม และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
มีการถายทอดการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีตามวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และขอบังคับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 วาดวยจรรยาขาราชการใหแก
ผูใตบังคับบัญชาทุกคน  
   ๖.๒ บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ตองปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบรอยในการบริการตามภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ พรอมท้ังใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติราชการแกประชาชนหรือผูมาติดตอขอรับบริการได
อยางถูกตองและเหมาะสม  
   ๖.๓ สงเสริม สนับสนุนการใชนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีชวยการดําเนินงานใหเกิดความ
ถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน  
 ๗. ดานประสิทธิภาพการส่ือสาร  
  ดําเนินการจัดทําขอมูลของหนวยงานท่ีตองเผยแพรตอสาธารณชน โดยจัดใหมีชองทาง 
การสื่อสารกับประชาชนผูมาติดตอกับหนวยงาน ซ่ึงประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีทางราชการแจง
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว พรอมท้ังเปนขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน  
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   ๗.๑ ดําเนินการพัฒนาขอมูลในเว็บไซตของหนวยงาน ใหมีขอมูลท่ีประชาชนควรรับทราบ
หรือขอมูลท่ีตองเผยแพรใหเปนขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน  
   ๗.๒ สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดชองทางการรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะหรือ
ชองทางการรับเรื่องรองเรียน พรอมท้ังมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน  
 ๘. การปรับปรุงระบบการทํางาน  
  ดําเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหกระบวนงานของหนวยงาน 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถใหความสะดวกแกประชาชนผูรับบริการหรือผูมาติดตอกับหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ และสงเสริมใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูรับบริการ เขามามีสวนรวม 
ในการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พรอมท้ังเสริมสราง
ภาพลักษณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ใหมีความโปรงใส เพ่ือสรางทัศนคติ
และความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีดีตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
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  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   ๘.๑ ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง หรือทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือข้ันตอนการใหบริการ
ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒55๘ 
   8.๒ บุคลากรท่ีมีภารกิจในการใหบริการประชาชนตองสงเสริม สนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจท่ีใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขารวมการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ไมวาจะเปนดานการรับฟงความคิดเห็น ดานการวางแผนงาน  
ดานการดําเนินงาน หรือดานการประเมินผลการดําเนินงาน เปนตน เพ่ือแสดงความโปรงใสในการดําเนิน
ภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
   ๘.๓ ดําเนินภารกิจตอประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 
พรอมท้ังนําขอเสนอแนะ ขอรองเรียนท่ีไดรับจากประขาชนมาพัฒนา และปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน  
   ๘.๔ สงเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการหรือการดําเนินงาน
ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 ๙. ดานการเปดเผยขอมูล  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ดําเนินการนําขอมูล 
ท่ีประชาชนควรทราบ และเปนประโยชนตอการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ไวในเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ขาวประชาสัมพันธ ชองทางการติดตอสื่อสาร 
กับประชาชน (Social Network) ขอมูลแผนการดําเนินงาน ขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ 
ขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ขอมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขอมูลการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และชองทางการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือเปนการแสดงถึง 
ความโปรงใสในการบริหารงาน และการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   ๙.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยฝายประชาสัมพันธ
ตองสงเสริม สนับสนุนใหทุกหนวยงานดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตอสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ  
   ๙.๒ สงเสริม สนับสนุนในการนําขอมูลของหนวยงาน และขอมูลท่ีประชาชนควรทราบ
เก่ียวกับการดําเนินภารกิจตาง ๆ ลงในเว็บไซตหนวยงานหรือเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 เพ่ือแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
   ๙.๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยฝายประชาสัมพันธ
ตองสงเสริม สนับสนุนการใชชองทางการสื่อสารในรูปแบบ Social Network เชน Facebook Twitter Line 
เปนตน ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธการดําเนินงานตาง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันในรูปแบบท่ีทันสมัย 
   ๙.๔ ดําเนินการตามแนวทางการเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตอสาธารณชน เพ่ือแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ และเพ่ือแสดงถึง
ความโปรงใสในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

/๙ ๕ สํานักงาน… 
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   ๙ ๕ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยกลุมบริหารงานบุคคล 
ตองดําเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส ตั้งแตการสรรหาคัดเสือก การบรรจ ุ
แตงตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดําเนินการทางวินัย รวมท้ังการสรางขวัญกําลังใจ และรักษา
ไวซ่ึงคนดีและคนเกงของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ใหสอดคลองกับภารกิจ
ของหนวยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ  
 ๑๐. ดานการปองกันการทุจริต  
  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตองดําเนินภารกิจ
ของตนเองตามแนวทางของเจตจํานงในการบริหารงานดวยความชื่อสัตยสุจริต โปรงใส และมีหลักธรรมาภิบาล 
การดําเนินงาน ทุกภารกิจตองปราศจากการทุจริต และสามารถตรวจสอบได พรอมท้ังเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ใหเปนองคกรท่ีปราศจากการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ มีความม่ันคงในความชื่อสัตยสุจริต โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล มีความม่ังค่ังในคุณธรรม 
จรรยาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีความยั่งยืนในการรับใชสังคมไทยทางดานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   ๑๐.๑ ผูบังคับบัญชาทุกระดับ และบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ทุกคน ตองดําเนินการตามแนวทางแหงเจตนารมณของเจตจํานงในการบริหารงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และมีธรรมาภิบาล  
   ๑๐.๒ ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตองไมมีพฤติกรรมไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
หรือมีลักษณะความสัมพันธท่ีเก้ือหนุนผลประโยชนกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขาทําสัญญาโครงการ
สัมปทานหรือรับจางใด ๆ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
   ๑๐.๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สงเสริม 
สนับสนุนการดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกัน
หรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหแตละหนวยงานนําไปดําเนินการปองกันการเกิดการทุจริต  
   ๑๐.๔ สงเสริม สนับสนุนและใหความสําคัญกับการเสริมสรางภาพลักษณองคกร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ใหเปนองคกรท่ีปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการใหความรวมมือในกิจกรรม และโครงการท้ังภายในและภายนอกเก่ียวกับดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พรอมท้ังรวมกันสรางวัฒนธรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ท่ีจะไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  
  ท้ังนี้บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ซ่ึงประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวทุกคน ตองรับทราบและ
ปฏิบัติตามเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และมีธรรมาภิบาลอยางเครงครัด พรอมท้ัง
ประชาสัมพันธในทุกชองทางการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ใหสาธารณชนรับทราบ 



 
 
 
 

Announcement of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3  
Subject: Honest intent in the administration of Nakhon Ratchasima Primary Educational 

Service Area Office 3 
-------------------------------------- 

 Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 gives precedence to 
the prevention and suppression of corruption and misconduct, and commits to achieve  
the administration based on good governance, including developing effective mechanisms 
and anti-corruption systems. This is to conform to the operating guidelines of the Office of 
the Basic Education Commission in developing and enhance the integrity and transparency in 
the operation of the Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office, District 3. 

 Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office, Region 3, therefore 
declares the upright intent to the executives, staffs and general public that it will administrate 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 in adherence to the guidelines 
with integrity in accordance with the principles of good governance, transparency, and 
accountability. This is to build confidence in the society that The Office of Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area 3 has the intention to combat all forms of corruption and 
obligate to make the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 3 be free 
of corruption, by operating as follows: 

 1. Completely and strictly perform all procedures according to laws, rules and 
regulations, as well as encourage personnel to work in accordance with the law, rules and 
regulations 

 2. Instill and raise awareness on the values of anti-corruption and the 
differentiation between personal interest and common interest. This is to instill moral 
awareness and prevent corruption within the office as well as to strengthen the internal 
balance effectively. Consequently, the personnel in the Office of Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 3will be aware of the negative impact and the result of 
corruption to the government and the nation, hence create the anti-corruption culture.  

/3. Do not accept…. 



-2-

3.   Do   not  accept  corruption   behavior  and   do   not  tolerate  any  corrupted

action   that   causes   social   sanction,   which   put   the   personnel   of  the   Office   of   Nakhon

Ratchasima   Primary  Educational  Service  Area  Office  3  and  the  subordinated   schools   into

shame or fear.to conduct any corruption.

4.   Cultivate   conscious   mind  to   learners   in  the   school   under  the  Office   of

Nakhon    F{atchasima    Primary    Educational    Service    Area    Office    3of   the    Basic    Education

Commission to  be aware of the  negative  impact of corruption,  hence against any corruptiono

5. The  guidelines of operation are attached  herewith

Hereby announced to be acknowledged and  practiced  by all involved

Given  on  December   23    ,  2021

apwourLJ.
(Mr.Padetsuk   Chodklang)

Director of Nakhon  Ratchasima  Primary  Educational Service Area  Office  3



Guideline for implementation of the Nakhon Ratchasima Primary Educational  
Service Area Office 3 

Subject : Honest intent in the administration of Nakhon Ratchasima Primary Educational 
Service Area Office 3 

 1. Duty performing aspect  
  The Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 
personnel shall perform their duties as state officers on moral grounds in accordance with 
well-established work standards and principle of transparency by implementing strict law 
enforcement and providing services to the public on the basis 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 basis 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 without expectation for inappropriate remuneration unless the correct receive 
without the covert benefit.  
   1.4 Every agency shall promote the work by reviewing the procedures 
for efficient and up-to-date public services.  
 2. Budgetary Management  
  The Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 
personnel shall be aware of the budgetary expenditures that come from tax of the public. 
The agency 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 actually.  
   2.2 Procurement Section shall carry out procurement process transparent 
and verifiable at all stages as required by law, regulation or ordinances.  
   2.3 Finance Division 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.  

/2.4 Administrators… 
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   2.4 Administrators at all levels shall control the withdrawal-pay the 
budget appropriately, such as overtime, travel expenses, etc. 
 3. Administrative Power  
  Administrators of all agencies at all levels shall assign the task, evaluate 
performance, personnel selection to work fairly no discriminate as well as command the 
subordinate perform duties under of law and regulation accurately and correctly.  
  Guideline fairness  
   3. 1 The administrators shall order or assign the task correctly based 
ability, suitably, position, office level, consider to risk and danger equality of personal 
humanitarian and carefulness follows work assignment be successful. 
   3.2 The administrators 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 administrators 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 administrators or personnel shall not use positions or the authority 
in the government to exploit the wrong or the allow any personnel to take advantage 
unlawful exploitation 
 4. Property of the Government  
  Department personnel 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 The administrators 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 The government asset borrowing wing whether inside Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 3 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… 
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 5. Modify Corruption-free  
  Every agency shall comply with the National Anti-Corruption strategy phase 3 
(2017-2021) the prevention and suppression of corruption and Misconduct within the Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 and measures involves to modify 
corruption-free search which will ultimately lead to a decline in corruption cases. 
  Guideline  
   5.1 All agencies shall carry out the activities and projects in accordance with 
the approaches indicated in the Action Plan on Prevention and Suppression of Corruption and 
Misconduct of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 in the Fiscal 
Year 2021. In addition, the results of the implementation shall be reported according to the 
requirement of the Board of Standards the Transparency of Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 3. 
   5.2 All agencies shall support the implementation of policies or measures in 
the prevention and suppression corruption and misconduct within the Nakhon Ratchasima 
Educational Service Area Office 3.  
   5.3 The head of all agencies 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 3. 
 6. Quality  
  All Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3's 
personnel shall perform their duties according to their responsibilities, based operational 
standards, procedures, rules and regulation to be neat Efficiency and effectiveness with the 
official duty. 
  Guide line  
   6.1 The head agency and all level 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 Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 
personnel shall perform duty of providing the people with the willingness, politeness and 
accurate information that is beneficial to the government and people.  

/6.3 Every… 
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   6.3 Every agency shall promote, support for innovation that helps them 
to operate correctly and quickly in order to achieve more efficiency. 
 7. Communication Performance  
  All agencies shall disclose its information to public by communication 
channel accurately the public visitor easily access to that information.  
  Guideline  
   7.1 Every agency shall develop the information on the website of the 
agency that a people should acknowledge or is published to the public to be correct and up 
date.  
   7.2 All agencies 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 agencies shall improve the service system to facilitate the rapid 
population satisfied and encouraged people, stakeholders or service recipients take part in 
the mission of the Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3. It also 
enhances the image of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 and its 
affiliates to be transparent. To create a vision and confidence of public to Nakhon 
Ratchasima Educational Service Area Office 3. 
  Guideline  
   8.1 All agencies shall improve or revise the service procedures in 
accordance with the Guidelines for the Facilitation of the Authorization Act of BE 2558.  
   8.2 The agency is the public service agency shall promote Involve the 
public or external stakeholders in the implementation of the mission of the Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 3, whether the listening, planning or operation 
evaluation, etc., to ensure transparency of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area Office 3.  
   8.3 Agency 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 agencies shall promote the use of information technology to 
facilitate the process and quick public services.  

/9. Information… 
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 9. Information Disclose  
  Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 conducts the 
basic information of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 such as 
news, public relation, communicate with people (Socia 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 3.  
  Guideline  
   9.1 The Public Relations Section, Administration Group shall promote all 
agencies to follow the guidelines or measures to disclose information of the Department to 
public according to the Official Information Act, B.E. 2540 and the laws, or regulations as 
prescribed.  
   9.2 All agencies shall make the people known information of the various 
missions on the website of the Department to show the transparency in the mission of the 
Department.  
   9.3 The Public Relations Section, Administration Group shall support the 
use of communication channels in the form of social networks such as Facebook, Twitter 
and Line etc. in communication and public relations of various operations of Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 for the public to receive current 
information in a modern format.  
   9.4 All agencies shall carry out the guideline of information disclose of 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 to public to show the 
transparency in the mission of the Department.  
   9.5 Personnel section, Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area Office 3 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 3 along with the 
mission of the agency and the direction of national reform.  

/10. Fraud… 
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 10. Fraud Preventions  
  The Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 
personnel shall carry out their own missions in accordance with the guidelines 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 3 to be an organization that 
provide service in marine and commercial transportation 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 3 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 into 
a concession contract or any contract from Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area Office 3.  
   10.3 Personnel section, Administration shall support the implementation 
of risk assessment, corruption and formulation of guidelines or measures to prevent or 
manage corruption risks to allow each department to take action to prevent fraud.  
   10.4 Every agency shall promote and focus on the image enhancement 
of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 to be free from corruption 
and misconduct, cooperate in activities and projects to prevent and suppress corruption 
both inside and outside Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3, 
together with creating a Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 culture 
that does not tolerate all forms of corruption.  
  The personnel of the Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 
Office 3 consists 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 in all channels 
of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3. 
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