ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พพ.ศ.25640 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พพ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตรวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร
รมและความโปรงใสในการดํา เนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ (Integrity
Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
ขาพเจา นายเจียร ทองนุน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแสดงเจตจํานงว า
จะปฏิบัติหนาที่และบริหารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยความซื่อสัตยสุจริตโปรงใสและ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อใหบรรลุเจตจํานงดังกลาว จึงกําหนดนโนบายทางปฏิบัติสําหรับบุคลากร
ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติหนาที่
บุคลากรในสํ
ในสํานักงานศึก ษาธิการจัง หวัดนครศรีธรรมราช ตองปฏิบั ติหนาที่ในฐานะ
เจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักตาม
ตามมาตรฐานการปฏิ
ฐานการปฏิบัติงาน ดวยความโปรงใสดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด และใหบริการกับประชาชนหรือผูเขามาขอ
มาขอรัรับบริการกับหนวยงานโดยไมหวัง
สิ่งตอบแทนที่มิควรได แนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเปนไปตาม
ไปตามขั้นตอน
การใหบริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดวยความถูกตอง รวดเร็วและไมสงผลเสียหายตอราชการ
1.2 บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
ประสานงานตางๆดวยดี เพื่อประโยชนของทางราชการ พรอมทั้งมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงผลสัมฤทธิ์ของ
งานราชการที่ดี
1.3 บุคลากรทุ
ากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
โดยไมหวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชนที่มิควรไดเวนแตการรับโดย
โดยธรรมจรรยาที
ธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชนแอบแฝง
ในทางมิชอบ
1.4 ทุก กลุ ม / หนน ว ยต อ งสง เสริม สนั บ สนุน ให มีก ารทบทวนขั้ น ตอนการให บ ริ ก าร
ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความทันสมัยและเปนปจจุบันเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. ดานการใชงบประมาณ
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจั
การจังหวัดนครศรีธรรมราชตองสํานึก และตระหนักการใช
จายงบประมาณแผนดินวาเปนงบประมาณทีไดมาจากเงินภาษีของราษฎร โดยตองใชจายอยางเหมาะสม และ
ประหยัดตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานกับกลุม/หน
หนวยที่กํากับดูแลและรับผิดชอบ
ดานงบประมาณการเบิก – จาย และการพัสดุตองดําเนินการดวยความโปรงใสและตรวจสอบ
ใสและตรวจสอบได แนวปฏิบัติ
ดังนี้
/ บุคลากรทุกคน...
/2.1
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2.1 บุคลากรทุกคนตองตระหนักถึงการใชจายงบประมาณของราชการให เปนไปตาม
วัตถุประสงคของการใชจาย เพื่อใหเกิดความคุมคาและสมประโยชนแกราชการโดยแทจริง
2.2 บุคลากรทุกคนที่มีหนาที่ในการจัดซื้อจัดจาง จัดหาและใชพัสดุ จะตองดําเนินการให
เปน ไปอยางถูก ตอง โปรงใสและตรวจสอบไดในทุก ขั้นตอนตามที่ก ฎหมาย ระเบีย บหรือขอบัง คับตาง ๆ
กําหนด
2.3 กลุมอํานวยการตองรายงานขอมูลการใชจายงบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับกําหนดและเผยแพรตอสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงบประมาณเทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ
2.4 กลุมนโยบายและแผนจะตองมีขอมูลในการจัดสรรงบประมาณที่ถูกตอง เปนปจจุบัน
สามารถตรวจสอบได
2.5 ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาตองควบคุม ดูแลหรืออนุมัติ การเบิก –
จาย งบประมาณ เชน คาอาหารทําการนอกเวลา คาเดินทางไปราชการ เปนตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และเหมาะสม
3. ดานการใชอํานาจ
ผูบั ง คั บ บั ญ ชาตอ งมอบหมายงานประเมิ นผลการปฏิบั ติ ง าน คัดเลื อ กบุ คลากรเพื่ อ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง สั่งการกํากับ ดูแล ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่โดยไมขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ อยางถูกตอง และเปนธรรม แนวปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ผูบังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายอยางถูกตอง เปนธรรมตามความสามารถ ความ
เหมาะสมกับสถานะภาพ ตําแหนง ระดับ คํานึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลัก
มนุษยธรรม พรอมทั้งมีความเอาใจใส ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายใหเกิดผลสําเร็จ
3.2 ผูบังคับบัญชาไมสั่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหนาที่ในราชการ
ของผูใตบังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เปนสวนตัว ธุระสวนตัวหรือเรื่องที่ไมเหมาะสม ไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื่น
3.3 ผูบังคับบัญชาตองวางตัวเปนกลางปราศจากอคติมีความยุติธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใชดุลยพินิจในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ
ใหกับผูใตบังคับบัญชาตองเกิดความเปนธรรมเสมอ พรอมทั้งมีความเปนผูนําที่รับผิดชอบตอหนาที่
3.4 ผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนตองไมใชตําแหนง หรืออํานาจหนาที่ในราชการ
เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิชอบ หรือยินยอมใหบุคคลใดนําไปใชในการแสวงหาประโยชนที่มิชอบดวยกฎหมาย
4. ดานการใชทรัพยสินของราชการ
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองใชทรัพยสินของทางราชการ
เพื่อประโยชนในทางราชการ ไมนําทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชนที่มิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบหรือ
ขอบังคับตาง ๆ หรือยินยอมใหบุคคลใดนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือผูอื่น ในทางที่ไมถูกตอง และไม
เหมาะสม แนวปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ผูบัง คับ บัญ ชาตอ งกํา กับ ดูแ ล บํา รุง รัก ษา และรั บผิ ดชอบในทรัพ ยสิ นของทาง
ราชการที่อยูในความรับผิดชอบ ใหสามารถใชการไดปกติ หากทรัพยสินเกิดการชํารุดหรือสูญหายใหรายงาน
หรือดําเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆกําหนดไว
4.2การยืมทรัพยสินของทางราชการไมวาจะยืมภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชหรือใหบุคคลภายนอกยืม ตองดําเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆกําหนด
ไวอยางเครงครัด
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5. ดานการแกไขปญหาการทุจริต
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองดําเนินการตามแนวทาง
แผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2460-2464) แผนปฏิบัติการ
ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปราบการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยงของ พรอมทั้งรวมกันสอดสองและแกไขปญหาการทุจริต เพื่อให
ปญหาการทุจริตลดลง และหมดไปในที่สุด แนวปฏิบัติ ดังนี้
5.1
ทุกกลุม/หนวยตองดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนด โดยเฉพาะในเรื่องการเบิกจายเงินงบประมาณแตละโครงการ แต
ทั้งนี้จะตองเปนไปตามระเบียบกําหนด
5.2ทุกกลุม/หนวยตองสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการดานนโยบายหรือ มาตรการ
ต า ง ๆด า นการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของสํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ทุกรูปแบบ
5.2 ผูบังคับบัญชาทุกกลุม/หนวยและทุกระดับชั้น ตองกํากับ ติดตามและสอดสอง ดูแล
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญ ชาใหเปนไปดวยความถูกตอง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ รั บ
สินบนพรอมทั้งไมละเลยหรือละเวนการดําเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
5.3 หนวยตรวจสอบภายในตองดําเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปดวยความเครงครัดและรายงานใหศึกษาธิการจังหวัดทราบโดยตรง
6. ดานคุณภาพการดําเนินงาน
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ตนเอง
รับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดําเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ
กําหนดไว เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
แนวปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ผูบังคับบัญชาทุกระดับขั้นการบังคับบัญชา ตองมีพฤติกรรมและทัศนคติ ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน มีการถายทอดการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดีตามวินัยขาราชการ ประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน และขอบังคับขาราชการใหแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน
6.2 บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ ใน
การใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบรอยในการบริการ ตามภารกิจที่รับผิดชอบพรอม
ทั้งใหขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติราชการแกประชาชน หรือผูมาติดตอขอรับบริการอยางถูกตองและ
เหมาะสม
6.3 ทุกกลุม/หนวยตองสงเสริม สนับสนุนการใชนวัตกรรมตาง ๆ ที่ชวยการดําเนินงาน
ใหเกิดความแมนยํา ถูกตองและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานมากยิ่งขึ้น
7. ดานประสิทธิภาพการสื่อสาร
สํานัก งานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองดําเนินการจัด ทําขอมูลของกลุ ม/
หนวยที่ตองเผยแพรตอสาธารณชน โดยจัดใหมีชองทางทางการสื่อสารกับประชาชนผูมาติดตอกับหนวยงาน
ซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารตาง ๆ ที่ราชการแจงไดอยางสะดวก รวดเร็ว พรอมทั้งเปนขอมูลที่
ถูกตองและเปนปจจุบัน แนวปฏิบัติ ดังนี้
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7.1 ทุ ก กลุ ม /หน ว ยดํา เนิน การพั ฒ นาข อ มูล ในเว็ป ไซต ข องหน ว ยงาน ให มี ข อ มูล ที่
ประชาชนควรรับทราบหรือขอมูลที่ตองเผยแพร ใหเปนขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
7.2 ทุกกลุม/หนวยตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดชองทางการรับฟงความคิดเห็ น
ขอเสนอแนะ หรือชองทางการรับเรื่องรองเรียน พรอมทั้งมีเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนในทุกกลุม/หนวย
8. การปรับปรุงระบบการทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชตองดําเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหกระบวนงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถใหความสะดวกแก
ประชาชน ผูรับบริการหรือผูมาติดตอกับหนวยงานเพื่อใหเกิดความพึงพอใจและสงเสริมใหประชาชน มีผูสวน
ได ส ว นเสี ย หรื อ ผู รั บ บริ ก ารเข า มามี ส ว นร ว ม ในการดํ า เนิ น ภารกิ จ ของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พรอมทั้งเสริมสรางภาพลักษณของกลุมงานในสังกัดใหมีความโปรงใส เพื่อสรางทัศนคติและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดี ตอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แนวปฏิบัติ ดังนี้
8.1 ทุกกลุม/หนวยดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ
ขัน้ ตอนการใหบริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอํานวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 กําหนด
8.2 กลุม/หนวยที่มีภารกิจในการใหบริการประชาชนตองสงเสริม สนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจ ที่ใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเขารวมการดําเนิน ภารกิจ ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไมวาจะเปนดานการรับฟงความคิดเห็น ดานการวางแผนงาน ดานการดําเนินงานหรือ
ด า นการประเมิน ผลการดํา เนินงาน เป นต น เพื่ อแสดงความโปร งใสในการดํ าเนินภารกิ จ ของสํา นัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
8.3 ทุกกลุม/หนวยดําเนินภารกิจตอประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียดวยความโปรงใส
และตรวจสอบได พรอมทั้งนําขอเสนอแนะ ขอรองเรียน ทีไดรับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
8.4 ทกุก ลุม/หนว ยตอ งสงเสริม สนับ สนุนการนํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริการหรือดําเนินงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. ดานการเปดเผยขอมูล
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชตองดําเนินการนําขอมูลที่ประชาชนควร
ทราบและเปนประโยชนตอการดําเนินภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไวในเว็ปไซต
ของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก ขอมูล พื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ ชองทางการ
ติดตอสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ขอมูลแผนการดําเนินงานขอมูลขั้นการปฏิบัติงานใหหรือการ
ให บริการ ขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ขอมูลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ขอมูลการจัดการเรื่องการรองเรียนการทุจริต และชองทางการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อ
เป น การแสดงถึ ง ความโปร ง ใสในการบริ ห ารงานและดํ า เนิ น การของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช แนวปฏิบัติ ดังนี้
9.1 กลุ ม อํ า นวยการ งานประชาสัม พั น ธ ต อ งส ง เสริ ม สนั บ สนุน ให ทุ ก กลุ ม /หน ว ย
ดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับตาง ๆกําหนด
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9.2 ทุกกลุม/หนวยตองสงเสริม สนับสนุนในการนําขอมูลของกลุม/หนวยและขอมูลที่
ประชาชนควรทราบ หรือเกี่ยวขอ งกับ การดําเนินภารกิจ ตาง ๆของกลุม /หนว ยลงเว็ป ไซตของสํา นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
9.3 กลุมอํา นวยการ งานประชาสัมพันธ ตองสง เสริม สนับสนุนการใชชองทางการ
สื่อสารในรูปแบบ Social Network เชน Facebook Line เปนตน ในการสื่อสารและประชาสัมพันธการ
ดําเนินการตาง ๆ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารที่
เปนปจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย
9.4 ทุกกลุม/หนวยตองดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอสาธารณะชน เพื่อแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบและ
เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
9.5 กลุมบริหารงานบุคคล ตองดําเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี
ความโปรงใส ตั้งแตการสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดําเนินการ
ทางวินัย รวมทั้งการสรางขวัญกําลังใจเพื่อธํารงและรักษาไวซึ่งคนดีและคนเกงของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พรอมทั้งสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
10. ดานการปองกันทุจริต
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองดําเนินภารกิจของตนเองตาม
แนวทางของเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และมีหลักธรรมาภิบาลการดําเนินงาน
ทุ กภารกิจ ตอ งปราศจากการทุจ ริต และสามารถตรวจสอบได พรอมทั้งเสริม สรา งวัฒ นธรรมองคกรของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหเปนองคกรที่ปราศจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ
มั่นคงในความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่ง จรรยาของขาราชการ และมีความ
ยั่งยืนในการรับใชสังคมไทยทางดานการศึกษา แนวปฏิบัติ ดังนี้
10.1. ผู บั ง คับ บั ญ ชาทุก ระดับ และบุ ค ลากรของสํา นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ทุกคน ตองดําเนินการตามแนวทางแหงเจตนารมณของเจตนาจํานงในการบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริตโปรงใสและมีธรรมาภิบาล
10.2. ผูบังคับบัญ ชาทุกระดับตองไมมีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบหรือมีลักษณะความสัมพันธที่เกื้อหนุนผลประโยชนกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่เขาทําสัญญาโครงการ
สัมปทานหรือรับจางใด ๆ จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
10.3 ทุกกลุม/หนวยสงเสริม สนับสนุนและใหความสําคัญกับการเสริมสราง
ภาพลักษณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหเปนองคกรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยการใหความรวมมือในกิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับ การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พรอมตั้งรวมกันสรางวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบดวย
ผู บ ริ ห าร ข า ราชการ พนั ก งานราชการและลูก จ า งทกุ ค น ต อ งรั บ ทราบและปฏิบั ติ ต ามเจตจํ า นงในการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และมีธรรมาภิบาลอยางเครงครัด พรอมทั้งประชาสัมพันธและ
ชองทางการสื่อสาร อื่น ๆ อยางหลากหลายของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหสาธารณชน
รั บ ทราบ และการไม ป ฏิ บั ติ ต ามเจตจํ า นงในการบริ ห ารงานดั ง กล า วให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตั ก เตื อ น นํ า ไป
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ประกอบการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นหรื อ สั่ ง ให ไ ด รั บ การพั ฒ นาหรื อ รายงานให ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยตอไไป
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564

