
ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

-------------------------------------------------
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
Assessment : ITA)  

ขาพเจา นายเจียร ทองนุน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแสดงเจตจํานงวา 
จะปฏิบัติหนาที่และบริหารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยความซื่อสัตยสุ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือใหบรรลุเจตจํานงดังกลาว จึงกําหนดนโนบายทางปฏิบัติสําหรับบุคลากร 
ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติหนาที่
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะ

เจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักตาม
กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด และใหบริการกับประชาชนหรือผูเขามาขอ
สิ่งตอบแทนที่มิควรได แนวปฏิบัติ ดังนี้

1.1 บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเปนไปตาม
การใหบริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดวยความถูกตอง รวดเร็วและไมสงผลเสียหายตอราชการ

1.2 บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
ประสานงานตางๆดวยดี เพื่อประโยชนของทางราชการ 
งานราชการท่ีดี 

1.3 บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด
โดยไมหวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชนที่มิควรไดเวนแตการรับโดย
ในทางมิชอบ 

1.4 ทุกกลุม 
ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความทันสมัยและเปนปจจุบันเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

2. ดานการใชงบประมาณ
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิ

จายงบประมาณแผนดินวาเปนงบประมาณทีไดมาจากเงินภาษีของราษฎร โดยตองใชจายอยางเหมาะสม และ
ประหยัดตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานกับกลุม
ดานงบประมาณการเบิก – จาย และการพัสดุตองดําเนินการดวยความโปรงใสและตรวจสอบ
ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

------------------------------------------------- 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตรวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมิน

รมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

ขาพเจา นายเจียร ทองนุน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแสดงเจตจํานงวา 
จะปฏิบัติหนาที่และบริหารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยความซื่อสัตยสุ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือใหบรรลุเจตจํานงดังกลาว จึงกําหนดนโนบายทางปฏิบัติสําหรับบุคลากร 

ดานการปฏิบัติหนาที ่
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะ

เจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดวยความโปรงใสดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด และใหบริการกับประชาชนหรือผูเขามาขอรับบริการกับหนวยงานโดยไมหวัง
สิ่งตอบแทนที่มิควรได แนวปฏิบัติ ดังนี ้

บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเปนไปตาม
การใหบริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดวยความถูกตอง รวดเร็วและไมสงผลเสียหายตอราชการ

บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
ประสานงานตางๆดวยดี เพื่อประโยชนของทางราชการ พรอมทั้งมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงผลสัมฤทธิ์

ากรทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
โดยไมหวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชนที่มิควรไดเวนแตการรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชนแอบแฝง

ทุกกลุม / หนวยตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการทบทวนข้ันตอนการใหบริการ
ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความทันสมัยและเปนปจจุบันเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ดานการใชงบประมาณ 
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชตองสํานึ

จายงบประมาณแผนดินวาเปนงบประมาณทีไดมาจากเงินภาษีของราษฎร โดยตองใชจายอยางเหมาะสม และ
ประหยัดตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานกับกลุม/หนวยที่กํากับดูแลและรับผิดชอบ

จาย และการพัสดุตองดําเนินการดวยความโปรงใสและตรวจสอบ

 /

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.25640 พระราช
และแผนยุทธศาสตรวาดวย 

รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมิน
Integrity and Transparency 

ขาพเจา นายเจียร ทองนุน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแสดงเจตจํานงวา     
จะปฏิบัติหนาที่และบริหารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยความซื่อสัตยสุจริตโปรงใสและ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือใหบรรลุเจตจํานงดังกลาว จึงกําหนดนโนบายทางปฏิบัติสําหรับบุคลากร 

ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ฐานการปฏิบัติงาน ดวยความโปรงใสดําเนินการตามที่

รับบริการกับหนวยงานโดยไมหวัง

บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเปนไปตามขั้นตอน
การใหบริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดวยความถูกตอง รวดเร็วและไมสงผลเสียหายตอราชการ 

บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
พรอมทั้งมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงผลสัมฤทธิ์ของ

หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชนแอบแฝง

นวยตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการทบทวนข้ันตอนการใหบริการ
ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความทันสมัยและเปนปจจุบันเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

การจังหวัดนครศรีธรรมราชตองสํานึก และตระหนักการใช
จายงบประมาณแผนดินวาเปนงบประมาณทีไดมาจากเงินภาษีของราษฎร โดยตองใชจายอยางเหมาะสม และ

หนวยที่กํากับดูแลและรับผิดชอบ
จาย และการพัสดุตองดําเนินการดวยความโปรงใสและตรวจสอบได แนวปฏิบัติ 

/2.1 บุคลากรทุกคน... 



2 
 

    

2.1 บุคลากรทุกคนตองตระหนักถึงการใชจายงบประมาณของราชการให เปนไปตาม
วัตถุประสงคของการใชจาย เพ่ือใหเกิดความคุมคาและสมประโยชนแกราชการโดยแทจริง 

2.2 บุคลากรทุกคนที่มีหนาที่ในการจัดซื้อจัดจาง จัดหาและใชพัสดุ จะตองดําเนินการให
เปนไปอยางถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ 
กําหนด 

2.3 กลุมอํานวยการตองรายงานขอมูลการใชจายงบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับกําหนดและเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงบประมาณเทาท่ีไม
ขัดหรือแยงกับกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ 

2.4 กลุมนโยบายและแผนจะตองมีขอมูลในการจัดสรรงบประมาณท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน
สามารถตรวจสอบได 

2.5 ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาตองควบคุม ดูแลหรืออนุมัติ การเบิก –
จาย งบประมาณ เชน คาอาหารทําการนอกเวลา คาเดินทางไปราชการ เปนตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และเหมาะสม 

3. ดานการใชอํานาจ 
ผูบังคับบัญชาตองมอบหมายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อ

ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง สั่งการกํากับ ดูแล ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่โดยไมขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคบัตาง ๆ อยางถูกตอง และเปนธรรม แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 ผูบังคบับัญชาสั่งการหรือมอบหมายอยางถูกตอง เปนธรรมตามความสามารถ ความ 
เหมาะสมกับสถานะภาพ ตําแหนง ระดับ คํานึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลัก
มนุษยธรรม พรอมทั้งมีความเอาใจใส ติดตามงานท่ีสั่งการหรือมอบหมายใหเกิดผลสําเร็จ 

3.2 ผูบังคับบัญชาไมสั่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหนาที่ในราชการ
ของผูใตบังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เปนสวนตัว ธุระสวนตัวหรือเรื่องที่ไมเหมาะสม ไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน 

3.3 ผูบังคับบัญชาตองวางตัวเปนกลางปราศจากอคติมีความยุติธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใชดุลยพินิจในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ
ใหกับผูใตบังคับบัญชาตองเกิดความเปนธรรมเสมอ พรอมทั้งมีความเปนผูนําที่รับผิดชอบตอหนาที่  

3.4 ผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนตองไมใชตําแหนง หรืออํานาจหนาที่ในราชการ
เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิชอบ หรือยินยอมใหบุคคลใดนําไปใชในการแสวงหาประโยชนที่มิชอบดวยกฎหมาย 

4. ดานการใชทรัพยสินของราชการ 
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองใชทรัพยสินของทางราชการ 

เพ่ือประโยชนในทางราชการ ไมนําทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชนที่มิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบหรือ
ขอบังคับตาง ๆ หรือยินยอมใหบุคคลใดนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือผูอ่ืน ในทางท่ีไมถูกตอง และไม
เหมาะสม แนวปฏิบัติ ดังนี ้

4.1 ผูบังคับบัญชาตองกํากับ ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบในทรัพยสินของทาง
ราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบ 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
วาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช และมาตรการตาง ๆ ท่ีเกี่ยงของ พรอมทั้งรวมกันสอดสองและแกไขปญหาการทุจริต เพ่ือให
ปญหาการทุจริตลดลง และหมดไปในที่สุด แนวปฏิบัติ ดังนี ้

5.1 ทุกกลุม/หนวยตองดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนด โดยเฉพาะในเรื่องการเบิกจายเงินงบประมาณแตละโครงการ แต
ทั้งนี้จะตองเปนไปตามระเบียบกําหนด 

5.2ทุกกลุม/หนวยตองสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการดานนโยบายหรือ มาตรการ
ตาง ๆดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทุกรูปแบบ 

5.2 ผูบังคบับัญชาทุกกลุม/หนวยและทุกระดับชั้น ตองกํากับ ติดตามและสอดสอง ดูแล 
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปดวยความถูกตอง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ รับ
สินบนพรอมทั้งไมละเลยหรือละเวนการดําเนินการเม่ือพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

5.3 หนวยตรวจสอบภายในตองดําเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปดวยความเครงครัดและรายงานใหศึกษาธิการจังหวัดทราบโดยตรง 

6. ดานคณุภาพการดําเนินงาน 
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ตนเอง 

รับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดําเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ
กําหนดไว เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1 ผูบังคับบัญชาทุกระดับขั้นการบังคับบัญชา ตองมีพฤติกรรมและทัศนคติ ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน มีการถายทอดการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางที่ดีตามวินัยขาราชการ ประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน และขอบังคบัขาราชการใหแกผูใตบังคบับัญชาทุกคน 

6.2 บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ ใน 
การใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบรอยในการบริการ ตามภารกิจที่รับผิดชอบพรอม
ทั้งใหขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติราชการแกประชาชน หรือผูมาติดตอขอรับบริการอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

6.3 ทุกกลุม/หนวยตองสงเสริม สนับสนุนการใชนวัตกรรมตาง ๆ ที่ชวยการดําเนินงาน 
ใหเกิดความแมนยํา ถูกตองและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานมากยิ่งข้ึน 
 
 

7. ดานประสิทธิภาพการสื่อสาร 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองดําเนินการจัดทําขอมูลของกลุม/

หนวยที่ตองเผยแพรตอสาธารณชน โดยจัดใหมีชองทางทางการสื่อสารกับประชาชนผูมาติดตอกับหนวยงาน 
ซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารตาง ๆ ท่ีราชการแจงไดอยางสะดวก รวดเร็ว พรอมทั้งเปนขอมูลที่
ถูกตองและเปนปจจุบัน แนวปฏิบัติ ดังนี ้
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7.1 ทุกกลุม/หนวยดําเนินการพัฒนาขอมูลในเว็ปไซตของหนวยงาน ใหมีขอมูลที่
ประชาชนควรรับทราบหรือขอมูลที่ตองเผยแพร ใหเปนขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 

7.2 ทุกกลุม/หนวยตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ หรือชองทางการรับเรื่องรองเรียน พรอมทั้งมีเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนในทุกกลุม/หนวย 

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชตองดําเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหกระบวนงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถใหความสะดวกแก
ประชาชน ผูรับบริการหรือผูมาติดตอกับหนวยงานเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจและสงเสริมใหประชาชน มีผูสวน
ไดสวนเสียหรือผูรับบริการเขามามีสวนรวม ในการดําเนินภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรธีรรมราช พรอมทั้งเสริมสรางภาพลักษณของกลุมงานในสังกัดใหมีความโปรงใส เพ่ือสรางทัศนคติและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดี ตอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แนวปฏิบัติ ดังนี ้

8.1 ทุกกลุม/หนวยดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ 
ขัน้ตอนการใหบริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอํานวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 กําหนด 

8.2 กลุม/หนวยที่มีภารกิจในการใหบริการประชาชนตองสงเสริม สนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจ ที่ใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเขารวมการดําเนินภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไมวาจะเปนดานการรับฟงความคิดเห็น ดานการวางแผนงาน ดานการดําเนินงานหรือ
ดานการประเมินผลการดําเนินงาน เปนตน เพ่ือแสดงความโปรงใสในการดําเนินภารกิจของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

8.3 ทุกกลุม/หนวยดําเนินภารกิจตอประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียดวยความโปรงใส
และตรวจสอบได พรอมท้ังนําขอเสนอแนะ ขอรองเรียน ทีไดรับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

8.4 ทกุกลุม/หนวยตองสงเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริการหรือดําเนินงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

9. ดานการเปดเผยขอมูล 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชตองดําเนินการนําขอมูลที่ประชาชนควร

ทราบและเปนประโยชนตอการดําเนินภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไวในเว็ปไซต
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก ขอมูล พื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ ชองทางการ
ติดตอสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ขอมูลแผนการดําเนินงานขอมูลขั้นการปฏิบัติงานใหหรือการ
ใหบริการ ขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ขอมูลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ขอมูลการจัดการเรื่องการรองเรียนการทุจริต และชองทางการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือ
เปนการแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและดําเนินการของสํานักงานศึกษาธิการจั งหวัด
นครศรีธรรมราช แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

9.1 กลุมอํานวยการ งานประชาสัมพันธ ตองสงเสริม สนับสนุนใหทุกกลุม/หนวย 
ดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตอสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับตาง ๆกําหนด 
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9.2 ทุกกลุม/หนวยตองสงเสริม สนับสนุนในการนําขอมูลของกลุม/หนวยและขอมูลที่
ประชาชนควรทราบ หรือเกี่ยวของกับการดําเนินภารกิจตาง ๆของกลุม/หนวยลงเว็ปไซตของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.3 กลุมอํานวยการ งานประชาสัมพันธ ตองสงเสริม สนับสนุนการใชชองทางการ
สื่อสารในรูปแบบ Social Network เชน Facebook Line เปนตน ในการสื่อสารและประชาสัมพันธการ
ดําเนินการตาง ๆ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารที่
เปนปจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 

9.4 ทุกกลุม/หนวยตองดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอสาธารณะชน เพื่อแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบและ
เพ่ือแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินภารกิจของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.5 กลุมบริหารงานบุคคล ตองดําเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี
ความโปรงใส ตั้งแตการสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดําเนินการ
ทางวินัย รวมทั้งการสรางขวัญกําลังใจเพ่ือธํารงและรักษาไวซึ่งคนดีและคนเกงของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรธีรรมราช พรอมทั้งสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

10. ดานการปองกันทุจริต 
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองดําเนินภารกิจของตนเองตาม

แนวทางของเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และมีหลักธรรมาภิบาลการดําเนินงาน
ทุกภารกิจตองปราศจากการทุจริต และสามารถตรวจสอบได พรอมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหเปนองคกรที่ปราศจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ
มั่นคงในความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่ง จรรยาของขาราชการ และมีความ
ยั่งยืนในการรับใชสังคมไทยทางดานการศึกษา แนวปฏิบัติ ดังนี ้

10.1. ผูบังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทุกคน ตองดําเนินการตามแนวทางแหงเจตนารมณของเจตนาจํานงในการบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริตโปรงใสและมีธรรมาภิบาล 

10.2. ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองไมมีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบหรือมีลักษณะความสัมพันธที่เกื้อหนุนผลประโยชนกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่เขาทําสัญญาโครงการ
สัมปทานหรือรับจางใด ๆ จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

10.3 ทุกกลุม/หนวยสงเสริม สนับสนุนและใหความสําคัญกับการเสริมสราง 
ภาพลักษณของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหเปนองคกรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยการใหความรวมมือในกิจกรรมและโครงการ ท้ังภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พรอมตั้งรวมกันสรางวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 

ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบดวย 
ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางทกุคน ตองรับทราบและปฏิบัติตามเจตจํานงในการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และมีธรรมาภิบาลอยางเครงครัด พรอมทั้งประชาสัมพันธและ
ชองทางการสื่อสาร อ่ืน ๆ อยางหลากหลายของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหสาธารณชน
รับทราบ และการไมปฏิบัติตามเจตจํานงในการบริหารงานดังกลาวใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไป
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