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กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

ค าน า 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์

สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่ง

ที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติ

การฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และ

งบประมาณ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม
และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) เมื่อครบปีงบประมาณจะ
ด าเนินการสรุปผลการจัดท ากิจกรรมการปฏิบัติการตามแผนอีกครั้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตในปีถัดไป 
  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 1.2 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตใน
วงกว้าง ทั้งในระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
  2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 1.3 เป้าหมาย  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง     

 1.4 กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  1. ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 71 คน 
 1.5 ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2.  ร้อยละของหน่วยงานที่ ผ่ านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 
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 1.6 กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การสรา้งความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต 
- การประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเกิดตระหนัก
รู้ในการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละ 
 

90 -          กลุ่มอ านวยการ 

2. การพัฒนาความรู้ให้
บุคลากรทุกระดับในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
“การกระท าท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ร้อยละ ของบุคลากร
ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาได้รับการ
พัฒนาความรู้ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 85 25,000          กลุ่มอ านวยการ 

3. การเสรมิสร้างสมรรถนะ
บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
   - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานเสริมสร้างคณุธรรม 
จรยิธรรมและธรรมาภบิาล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละ 85 ของ
บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจใน
การเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล ในการปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ 85 65,000          กลุ่มอ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาใสสะอาด 

  - การประชุมช้ีแจงแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กร 

ผลการประเมิน ITA ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 10,000          กลุ่มอ านวยการ 

รวม 100,000           
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 1.7 ระยะเวลาด าเนินการ  

  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

 1.8 สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 1.9 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

  1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีฐาน
ความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  มีกลไกและ
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
  3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมี
แนวโน้มที่ดีข้ึน  

 1.10 การติดตามประเมินผล  

  1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต 
  2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการ
ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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ส่วนที่ 2  
การด าเนินการ 

 การด าเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 
30 มิถุนายน 2565) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ด าเนินการกิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

 2.1 การประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

  นายเผด็จศึก  โชติกลาง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยประกาศเจตจ านงสุจริตเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวปฏิบัติ 
และค่านิยม ส าหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับระเบียบ  
และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะน าหน่วยงานปฏิบัติตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านทางระบบ AMSS++ และได้ประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในการประชุม
ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใสสะอาด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใสสะอาด โดยก าหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 
1/2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา และครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมผกากรอง (อ่างหิน 1) ศูนย์พัฒนา
บุคลากรอ่างหิน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเผด็จศึก  โชติกลาง ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่างๆ ตามปฏิทินการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือด้าน IIT ด้าน EIT 
และด้าน OIT 
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ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินการ 

 3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

แล้ว 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การสร้างความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต 
- การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

- - ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ได้ประกาศเจตจ านงสุจริต 
ในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบโดยประกาศเจตจ านงสุจริตเป็น  
2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
ผ่านทางระบบ AMSS++ และได้ประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 3 ในการประชุมชี้ แจงแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ใ น วั นที่  2 1  แล ะ  2 8  มิ ถุ น า ยน  2 56 5  
โดยประกาศให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะน า
หน่วยงานปฏิบัติตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

2. การพัฒนาความรู้
ให้บุคลากรทุกระดับ
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
กระท าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

25,000 - อยู่ระหว่างรอด าเนินการ โดยมีก าหนดการ
ด า เ นิ น ง านประมาณเดื อน  สิ งห าคม  – 
กันยายน 2565 

กลุ่ม 
อ านวยการ 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

แล้ว 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3. การเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
   - การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงาน
เสริ มสร้ างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ส านั กงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

65,000 - อยู่ระหว่างรอด าเนินการ โดยมีก าหนดการ
ด าเนินเงินช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 
2565 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาใสสะอาด 
  - การประชุมชี้แจง
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กร 

10,000 11,330 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3  
   - ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565  
ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรี
วิทยา อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
   - ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 
 ณ ห้องประชุมผกากรอง (อ่างหิน 1) ศูนย์
พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา  

กลุ่ม 
อ านวยการ 

 3.2 ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

 1 การประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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 2. การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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แผนปฏบิัติการปอ้งกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  



 

ค าน า 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกัน 

การทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 

ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ 

อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทน า 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต

เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  

ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ

การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 

110 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน 

อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่ อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและ 

หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 

การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต

ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม

การทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ

ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม 

ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม 

การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  

โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่ าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็น
พลเมืองทีด่ี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 



 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ และ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่

ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 

“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบ

ทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ  

อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 

 

 

  



 ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

   สภาพปัจจุบันของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

  ที่ตั้ง 

  ถนนสุขาภิบาล 14 ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 

  สภาพภูมิศาสตร์ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบดูแล 

ให้การสนับสนุนส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาครอบคลุม 4 อ าเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 5,446.296 ตารางกิโลเมตร 

ได้แก่ อ าเภอปักธงชัย อ าเภอครบุรี อ าเภอวังน้ าเขียว และอ าเภอเสิงสาง มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอสูงเนิน อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอโชคชัย ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์  

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอปากช่อง 

  อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ 

การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ด าเนินการ 

ตาม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และมีอ านาจหน้าที่ 

ดังนี้  

  1. จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น   

  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่

การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

  3. ประสานงาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4. ก ากับ ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้ง

หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม  สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  8. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 

ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 



  9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

  10. ประสานส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน  ด้านการศึกษา 

  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน  และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นอกจากมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป

ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แล้วยังมีอ านาจหน้าที่ใน

การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษารับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในของสถานศึกษา  

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด โดยด าเนินการจัดรูปแบบการบริหาร

จัดการศึกษาเป็นกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 12 กลุ่ม  

  



  ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 อ าเภอ และ

ในปีการศึกษา 2564 มีข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ดังนี้ 

  จ านวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ อ าเภอ 

จ านวน

สถานศึกษา 

(แห่ง) 

จ านวนนักเรียน 

(คน) 

จ านวนครู 

(คน) 

จ านวนห้องเรียน 

(ห้อง) 

1 ปักธงชัย 70 8,908 835 683 

2 ครบุรี 50 8,462 702 536 

3 วังน้ าเขียว 30 5,041 345 320 

4 เสิงสาง 33 6,599 511 377 

รวมทั้งสิ้น 183 29,010 2,483 1,916 

  จ านวนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 ปีงบประมาณ 2564 

ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

1 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
1.1 ผู้อ านวยการ 
1.2 รองผู้อ านวยการ 
1.3 กลุ่มผู้อ านวยการ 
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.5 กลุ่มนโยบายและแผน 
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1.8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.9 กลุ่มกฎหมายและคดี 
1.10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
1.12 หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
1 
3 
6 
8 
5 
7 
7 
14 
1 
1 
1 
2 

2 ลูกจ้างประจ า 3 
3 ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 12 

รวมทั้งสิ้น 71 



ข้อมูลผู้บริหาร/ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 183 แห่ง 
จ านวน 
(คน) 

1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1.3 ครู 
1.4 บุคลากรทางการศึกษา 

 
140 
17 

1,660 
- 

2 พนักงานราชการ (ครู) 108 
3 ลูกจ้างประจ า 52 
4 ลูกจ้างชั่วคราว 

4.1 ครูขั้นวิกฤต 
4.2 ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
4.3 ครูผู้ทรงคุณค่า 
4.4 ครูธุรการ 
4.5 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
4.6 นักการภารโรง 

 
20 
10 
3 

161 
109 
73 

รวมทั้งสิ้น 2,353 
  



 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

จนประสบความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จ านวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์  

โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็ว

ในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน 

มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมิน 

โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก 

ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการก ากับดูแล

การทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 

 



 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน 

ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้ 

อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี

การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของ 

แต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนี 

การรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์  

การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวม  

ไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  

ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทย 

ในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ 

 2) การใช้งบประมาณ 

 3) การใช้อ านาจ 

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการด าเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล 

 10) การป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 



 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  

ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 91.68 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) โดย ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 
100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 81.22 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 83.09 - - 
2559 76.36 ลดลง -6.73  
2560 71.28 ลดลง -5.08  
2561 78.49 เพ่ิมข้ึน +7.21 
2562 82.89 เพ่ิมข้ึน +4.49 
2563 83.03 เพ่ิมข้ึน +0.14  
2564 91.68 เพ่ิมข้ึน +8.65 



1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.88 AA ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 94.62 A ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 93.63 A ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.72 A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.47 A ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 90.17 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 87.48 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 85.92 A ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 81.22 B ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น  
(มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

1. การใช้งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้



 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 

 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 

ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

  



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ

ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 

ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สาระส าคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 

“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 

ที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 

ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 

ที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ

โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อ 

การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 



ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  

ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ

การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก

ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ด้านความม่ันคง 

 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ 

ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 



 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  



 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 



การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่ าง  ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 
 



เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยช น์ 

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 

ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้ง

เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่ากา รทุจริต 
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้ง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32และ/

หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  73 
คะแนน 



ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่า ยต่าง ๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  
ความสุจริตและความซื่อสัตย์  ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และ การปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  



2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ  
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เ อ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการ ใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 



เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลว่ากระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

 

 

 



2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  
ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี และลงโทษ ทั้งทาง
วินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่ เ กี่ ยวข้องกับการทุจ ริ ตและประพฤติมิ ชอบ  การปรับปรุ งขั้ นตอนการด า เนินการ  
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  



ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนินคดี 
ทุจริตที่จ าเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่

หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่

สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 

ปลูกฝั งจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่ วนรวมเป็นที่ ตั้ งมีความซื่ อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 

(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  



 

 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ตามที่คณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้แถลง นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม  

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

  



ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วย รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม

สุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  

ผ่านการจัดการศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็น

พลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 

 

 



2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 1. ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 71 คน 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การสรา้งความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต 
- การประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเกิดตระหนัก
รู้ในการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละ 
 

90 -          กลุ่มอ านวยการ 

2. การพัฒนาความรู้ให้
บุคลากรทุกระดับในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
“การกระท าท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ร้อยละ ของบุคลากร
ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาได้รับการ
พัฒนาความรู้ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 85 25,000          กลุ่มอ านวยการ 

3. การเสรมิสร้างสมรรถนะ
บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
   - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานเสริมสร้างคณุธรรม 
จรยิธรรมและธรรมาภบิาล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

ร้อยละ 85 ของ
บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจใน
การเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล ในการปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ 85 65,000          กลุ่มอ านวยการ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาใสสะอาด 

  - การประชุมช้ีแจงแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กร 

ผลการประเมิน ITA ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 10,000          กลุ่มอ านวยการ 

รวม 100,000           

 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต
ที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น  

ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของสถานศึ กษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 

(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ/์ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของความ ส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- 

2) การพัฒนาความรู้
ให้บุคลากรทุกระดับ 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1) การพัฒนาความรู้ให้
บุคลากรทุกระดับ 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
กระท าท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับ
การพัฒนาความรู้ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และ
การป้องกันปราบปราม
การทุจริต 

25,000 

3) การเสรมิสร้าง
สมรรถนะบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

1) การเสรมิสร้าง
สมรรถนะบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงาน
เสรมิสร้างคุณธรรม 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

65,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและธรร
มาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาใสสะอาด 
  - การประชุมช้ีแจง
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กร 

1) ผลการประเมิน ITA 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

10,000 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การสรา้งความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต 
- การประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ร้อยละ 90 ของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเกิด
ตระหนักรู้ ในการป้องกันการ
ทุจริต 

บุคลากรในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเกิด
ตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 

-          กลุ่มอ านวยการ 

2. การพัฒนาความรู้ให้บุคลากร
ทุกระดับในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
“การกระท าท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ร้อยละ 85 ของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการพัฒนาความรู้  ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต 

บุคลากรในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาความรู้ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และ
การป้องกันปราบปราม
การทุจริต 

25,000          กลุ่มอ านวยการ 

3. การเสรมิสร้างสมรรถนะ
บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
   - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม 
จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 

ร้อยละ 85 ของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในการ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน 

65,000          กลุ่มอ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ใสสะอาด 
  - ก า ร ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง แ น ว
ทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กร 

ผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 

คะแนนเฉลี่ยการประเมิน 
ITA ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA) ปี 
2565 

10,000          กลุ่มอ านวยการ 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

(ด้านป้องกันการทุจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
- การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต - กลุ่มอ านวยการ 
- การพัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 25,000 กลุ่มอ านวยการ 
- การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 65,000 กลุ่มอ านวยการ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใสสะอาด 10,000 กลุ่มอ านวยการ 

รวมทั้งสิ้น 100,000  
 

  ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ        ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
     (นางสาววายุพร  อุดมตะค)ุ       (นายเผด็จศึก  โชติกลาง) 
    ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 

     ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
 (............................................) 

 ต าแหน่ง ............................................................ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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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  

/๕.๓ ผูบังคับ… 



-3- 
 

   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…. 
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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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