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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  
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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 
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