
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 

----------------- 

  ขาพเจานายยงยุทธ พรหมแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 
เขต ๕ ขอประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ดวยความซ่ือสัตยสุจริตตามหลักธรรมาภิบาลโปรงใส
ตรวจสอบไดตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พศ. 2560 - 
2564 ) จะดําเนินกิจกรรมตอตานการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 และสถานศึกษาในสังกัดใหปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่นโดย
ดําเนินการดังนี้ 

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ดวยความเปนธรรม ซ่ือสัตย สุจริต รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5   
และสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนดอยางครบถวนเครงครัด  

  2. ปลูกฝงและสรางความตระหนักรู คานิยมในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น รูจักแยกแยะ
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกในดานคุณธรรมและการปองกันการทุจริต
คอรัปชั่นในหนวยงาน รวมถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด เกิดวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริต
คอรัปชั่นอยางยั่งยืน 

  3. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําศาสตรพระราชามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต รวมกันสรางวัฒนธรรมคุณธรรมให
เกิดข้ึนในองคกร 

  ๔. บริหารงบประมาณดวยความโปรงใส คุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการและ
พรอมแสดงความรับผิดชอบหากการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 
สงผลกระทบและเกิดความเสียหายแกสังคมโดยรวม 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
  (นายยงยุทธ  พรหมแกว) 
                                              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 

 



 

 

Announcement of Khon Kaen Primary Educational Service Area 5 
Subject: the declaration of upright intent to the administration of Khon Kaen Primary 

Educational Service Area 5 
----------------- 

                            I, Mr. Yongyut Promkaew, the director of the office of Khon Kaen Primary 
Educational Service Area 5 hereby to announce the upright intent in the administration with 
integrity according to the good governance, transparency, accountability, regarding to the 
National Strategy on the Anti-Corruption and Misconduct Phase 3 B.E.2560-2564 . I will 
provide activities to against corruption in all forms, as well as driving the Khon Kaen Primary 
Educational Service Area 5 and its sub-educational institutes to be free from corruption 
through the following process: 
                            1. Managing and operating follow the good governance principles with 
justice, honesty, upright, speedy and efficiency. And encourage personnel in the Khon Kaen 
Primary Educational Service Area 5 and it’s sub educational institutions to work under 
the laws, rules and regulations strictly.  
                            2. Cultivate and create the awareness and value of anti-corruption, recognize 
how to digest personal benefit and public benefit to build their conscious mind in moral and 
anti-corruption in the organization. This conclude the effectively operation which will make 
the personnel in the Khon Kaen Primary Educational Service Area 5 and the sub-institutes 
have a sustainable anti-corruption culture.  
                            3. Cultivate values and attitudes to the personnel to have the knowledge and 
understanding, maintain the morality, ethics and bring the King’s philosophy to their work 
and life. Build up a culture of moral in the organization together. 
                            4. Manage the budget with transparency, worthy, and create the highest 
benefits to the government and ready to show the responsibility if the performance of the 
Khon Kaen Primary Education Service Area 5 affects and causes any damage to the whole 
society. 
 
                            Announced on the 26th November, 2020 
  
  
  
                                   (Mr. Yongyut   Promkaew) 

            Director of Khon Kaen Primary Education Service Area5 
  
 

 

 



 

 

 

 

                               

孔敬府小学教育局第五办公区公告 

题目 在孔敬府小学教育局第五办公区行政的诚实意图 

------------------------------------- 

我是 勇育 彭哥 在孔敬府小学教育局第五办公区的主任，要宣布行

政诚实意图按照忠实浪好治理原则和透明可验证的方式，关于第三时期保

护和打击腐败的国家战略计划 国历 2560 - 2564反对各种腐败的行动，

至动力孔敬府小学教育局第五办公区与属学校无腐败，进行如下； 

1.按照浪好治理原则行政和办工，有公平、诚实、速效、效率。成

全孔敬府小学教育局第五办公区的人员与属学校，完全依法律和规章制度

严格行政。 

2.助长和培育所知，反对腐败的态度，知道个人和共同利益的区别

，为了助长道德意识和在机构反对腐败，包括有效的操作，使在孔敬府小

学教育局第五办公区的人员与属学校，有永久反对各种腐败的文化。 

3.给附属人员助长态度，有知识、依照道德、把国王的思想在生活

上用于操作，在组织里共同创造即将发生德性文化。 

4.透明地预算管理，给政府有值得充分利用，如果孔敬府小学教育

局第五办公区的行政有影响并给社会造成损害，我们一定会表现负责。 

 

公告在 2020年11月26日 

 
 
 

                                                           ( 勇育   彭哥 ) 
孔敬府小学教育局第五办公区的主任 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ປະກາດສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມ 

ສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 

ເລ່ືອງ ເຈດຈໍານົງສຸຈະລິດ ໃນການບໍລິການງານ 

ສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 

-------------------------- 

 ຂ້າພະເຈ້ົາ ທ້າວ ຍົງຍຸດ ພົມແກ້ວ ຜູ້ອໍານວຍການສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມສຶກສາ
ຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 ຂໍປະກາດເຈດຈໍານົງສຸຈະລິດ ໃນການບໍລິຫານງານ ດ້ວຍຄວາມຊ່ືສັດສຸຈະລິດຕາມຫັຼກ
ທໍາມາພິບານ ໂປ່ງໃສກວດສອບໄດ້ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຊາດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການ
ສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ໄລຍະທີ 3 (ພ.ສ. 2560 – 2564) ຈະດໍາເນີນຈິດຈະກໍາຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ທຸກ

ຮູບແບບ ຕະຫຼອດຈົນຂັບເຄ່ືອນສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 ແລະ 
ສະຖານສຶກສາໃນສັງກັດ ໃຫ້ປະສະຈາກການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ໂດຍນໍາເນີນການ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ບໍລິຫານງານ ແລະ ປະຕິບັດງານ ຕາມຫັຼກທໍາມາພິບານ ດ້ວຍຄວາມເປັນທໍາ, ຊ່ືສັດສຸຈະລິດ
, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີ
ການສຶກສາປະຖົມສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 ແລະ ສະຖານທ່ີສຶກສາ ໃນສັງກັດປະຕິບັດງານ
ຕາມກົດໜາຍ ລະບຽບ ແລະ ຂ້ໍບັງຄັບ ທ່ີກໍານົດຢ່າງຄົບຖ້ວນເຂ່ັງຄັດ. 

2. ປູກຟັງ ແລະ ສ້າງຄວາມສໍານຶກ ຄ່ານິຍົມໃນການຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ຮູ້ຈັກໃຈ້ແຍກປະ
ໂຫຍດສ່ວນຕົວກັບປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ເພ່ືອປູກຟັງຈິດສໍານຶກ ໃນດ້ານຄຸນນະທໍາ ແລະ ການ
ປ້ອງກັນການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ໃນໜ່ວຍງານ ລວມເຖິງການດໍາເນີນການທ່ີມີປະສິດທິພາບ ຊ່ຶງ
ຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 
5 ແລະ ສະຖານສຶກສາ ໃນສັງກັດເກີດວັດທະນະທໍາ ໃນການຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ຢ່າງ
ຢືນຍົງ. 

3. ປູກຝັງຄ່ານິຍົມ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ໃນສັງກັດ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຍຶ
ດໜ້ັນຫັຼກຄຸນນະທໍາ ຈາລິທໍາ ນໍາເອົາແນວທາງຂອງພະລາຊາມາໃຊ້ ໃນການປະຕິບັດງານ 
ແລະ ການດໍາເນີນຊີວິດ ລວມກັນສ້າງວັດທະນະທໍາ ຄຸນນະທໍາ ໃຫ້ເກີດໃນອົງກອນ. 

4. ບໍລິຫານງົບປະມານດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ຄຸ້ມຄ່າ ກ່ໍໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສູດແກ່ທາງລາດສະ
ການ ແລະ ພ້ອມສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫາກການປະຕິບັດງານໃນເຂດພ້ືນທ່ີ ການປະ
ຖົມສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 ສ່ົງຜົນກະທົບ ແລະ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ສັງຄົມໂດຍລວມ. 

 

ປະກາດວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 

 

 

 

(ທ້າວ ຍົງຍຸດ ພົມແກ້ວ) 

ຜູ້ອໍານວຍການ 

ສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມສຶກສາ 

ຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 


