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 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



 

  
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ว่าด้วย  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พ.ศ.2560 

    ...................................... 
   

ประมวลจริยธรรมนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จัดท าขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอของข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการการท างานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์และระดับบุคคล เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ท าให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ 
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้ใช 
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน่วยงาน 
ต่อประชาชนและต่อสังคม ตามล าดับ 

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 
ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับหน่วยงานและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น 

แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  นี้  
เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พ.ศ.2560 
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ข้อ 2 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ว่าด้วย ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พ.ศ.2560 นี้ 

“ประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องข้อง จนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารระ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ ของตนเองหรือพวกพ้อง 

“คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ข้อ 3 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นผู้
รักษาการตามประกาศประมวลจริยธรรมนี้   

 
หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับข้าราชการในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ข้อ 4 ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ทุกคน มี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ผู้มาติดต่อราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย 
 
 4.1 ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ 
  1) ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ทุก
คน ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวัน 5  พฤศจิกายน 
2552 
  2) รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  3) ก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืนๆ ที่เข้ามาติดต่องานด้วย โดยตั้งอยู่บน
ฐานของความเป็นทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 
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  4) แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของ
ครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว 
  5) ปฏิบัติต่อผู้ติดต่องานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัวอิทธิพล
หรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อ่ืน 
  6) การสร้างความเข้าในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต และ
นโยบายต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  7) ขอค าปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกลุ่ม หัวหน้างาน หากมีข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
  8) จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 
 
 4.2 ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ 
  1) รับของขวัญทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้มาติดต่อ และการรับของที่ระลึกในกรณีการ
เข้าเยี่ยม ให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน 
  2) ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ท าไปโดยหน้าที่ 
  3) ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด ในการละเว้นการกระท าตามหน้าที่ของตน ซึ่งควรต้องกระท าตาม
หน้าที่  
  4) ห้ามรับรางวัลใดๆ ที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อบุคคล
ใดที่เกิดจากการกระท าหน้าที่ของตนเอง 
  5) ห้ามกระท าโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความท าให้เกิดความผิดพลาด
ของข้อความในเอกสารการท างาน 
  6) ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ที่มาติดต่องานด้วย 
เพ่ือป้องกันการถูกกล่าวหา 
  7) ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ตาม
เทศกาลใดก็ตาม 
  8) ห้ามเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย เข้ามาเก่ียวข้องในงานจัดเลี้ยงที่ตนด าเนินการอยู่ 
  9) ห้ามรับจ้างหรือค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้
มีอ านาจ 
  10) ห้ามรับค่าธรรมเนียม ค่าบริการจากผู้ใด จากการให้บริการตามหน้าที่ของตนเอง 
  11) ห้ามรับค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการในหน่วยงาน 
  12) ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่ 
  13) ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ เป็นต้น ในการ
ซื้อของก็ห้ามซื้อจากร้านที่มีส่วนได้เสียนี้ ในราคาเท่ากันแต่คุณภาพต่ ากว่า 
  14) ห้ามรับค่าตอบแทน (Commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต จากผู้รับสัญญาที่เกิด
จากการให้บริการหรือสิ่งของใดๆ 
  15) ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าบริการใน
การตบแต่งสถานที่ จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย 
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  16) ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอันควรด้วยการ
ปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิ์ หรืออชอบพอเป็นพิเศษ 
  17) ห้ามรับค่าตั๋วชมฟุตบอล ภาพยนตร์หรืออ่ืนๆ จากผู้รับสัญญาของหน่วยงาน 
  18) ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพ่ือจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานที่ของ
หน่วยงาน หรือใช้สถานที่ท างานของผู้รับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลที่จ าเป็นต้องท าเช่นนี้ 
  19) ห้ามไปหา เยี่ยมเยียนสถานที่ท างานหรือบ้านของผู้รับสัญญาที่ติดต่องาน 
  20) ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย 
  21) ห้ามไม่ให้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆ จากผู้สัญญา 
  22) ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการท างานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
  23) ห้ามท าลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่วยงาน เช่น ให้ค าข้ีแนะแก่ผู้รับสัญญาในทาง
ที่ตักตวงประโยชน์หรือชีแนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่ได้
รางวัลตอบแทนก็ตาม 
  24) ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว 
  25) ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการติดต่อซื้อขายสินค้า 
  26) ห้ามน าข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของ
เงินหรือประโยชน์อื่นใด หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยญาติหรือพวกพ้อง และแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
เช่น ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น 
  27) ห้ามน าทรัพย์สินของราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การน ารถยนต์
ของราชการไปใช้ส่วนตัว 
  28) ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  29) ห้ามท าหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ 
  30) ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จใน
การตรวจรับพัสดุหรือการจ้างทุกกรณี 
  31) ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่ าหรือปริมาณต่ า ราคาสูง 
  32) ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติ หรือแพงว่าท้องตลาด 
 

 
หมวด  3 
ส่วนที่ 1 

กลไกลและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีหน้าที่
ควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
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1) ประชุม สัมมาเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ 
ข้าราชการ 
  2) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  4) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมนี้มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลประโยชน์ต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
  5) อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 6 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ ขึ้น เพื่อควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประกอบด้วย 
  1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ก ากับ
ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
  2) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกส่วน เป็น คณะกรรมการ 
  3) นิติกร เป็น คณะกรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ต้องไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยมาก่อน 

 ข้อ 7 คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

  1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะจ าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
  2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อ
ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ส่งเรื่องให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เพ่ือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 
 3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
 4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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ส่วนที่ 2 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ 8 การฝ่าฝืนมาตรฐานประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ความในหมวด 2 เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการทาง
วินัยตามควรแต่กรณี 

หมวด 4 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 ข้อ 9 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือ
ด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

 ข้อ 10 การปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร่ายแรงหรือไม่ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่งตลอดจนหน้าที่ความ
รับผิดชอบผู้ฝ่าฝืนอายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายจากการฝ่าฝืนและ
เหตุอื่นอันน ามาประกอบการพิจารณา 

                             ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                              ประกาศ ณ วันที  1  กันยายน  พ.ศ. 2560 

  

     (นางพรรณี  สกุณา) 
   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 


