
 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) นั้น
จ าแนกเครื่องมือ เป็น 3 แบบ ดังนี้ 

 1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT
) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
มีวัตถุประสงค์เ พ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  
ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำ 

1. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .  2562 ในภาพรวมระดั บประ เทศ  จ ากการประ เมิ นส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ า 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 83.58  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B   ( Good ) โดย ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนสูงสุด 93.51 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 75.45 คะแนน 

3. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 80.93 - - 
2559 77.91 ลดลง - 3.02 
2560 76.00 ลดลง - 1.91 
2561 83.85 เพ่ิมข้ึน + 7.85  
2562 83.58 ลดลง -0.27  
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4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.51 Very Good ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 76.05 Good ไม่ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 88.22 Very Good ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.52 Good ไม่ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.21 Good ไม่ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 85.34 Very Good ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 75.99 Good ไม่ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 75.99 Good ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 76.68 Good ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 75.45 Good ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
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 

 

กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ากว่า
ร้อยละ 85) มีดังนี้ 

 
 



1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. กำรใช้งบประมำณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3. กำรใช้อ ำนำจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล  
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท า
ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 

7. แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสื่อกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทาง

ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี
ข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 



8. แนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา 
การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น 

 

9.กำรเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 

ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  10. แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่  เจตจ านงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ และก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
ประกอบด้วย 

3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 

   

 

    



 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

เร่ือง นโยบายและเจตจ านงการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
********************************************************** 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำร
ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 แผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบำยของรัฐบำล โดยพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำย 11 ด้ำน ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันท่ี 12 กันยำยน พ.ศ.2557 
ได้รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินท่ีมีธรรมำภิบำล กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นในระบบรำชกำร และ
เสริมสร้ำงระบบคุณธรรม 

ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ขอ
ประกำศเจตนำรมณ์ว่ำ จะบริหำรงำนและส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 2 ปฎิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณธรรม มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้ำงควำม
เช่ือมั่นให้แก่สังคมว่ำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 มีเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นท ำให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 เป็น
องค์กรธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

 1. ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับอย่ำงครบถ้วน เคร่งครัด 
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับท่ีก ำหนด 

 2. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน รู้จัก
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึกในด้ำนคุณธรรมและป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปช่ันในหน่วยงำน รวมถึงกำรถ่วงดุลภำยในท่ีเข้มแข็งมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะท ำให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 และประเทศชำติเกิดวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันอย่ำง
ยั่งยืน 

 3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตคอร์รัปช่ันและไม่ทนต่อกำรทุจริตท่ีก่อให้เกิดกำรลงโทษ
ทำงสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต 2 เกิดควำมละอำยหรือควำมกลัวท่ีจะกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 4. มุ่งมั่นปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ                 
เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริตและสอดคล้องมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 

 5. มุ่งบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล และร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้น
ในองค์กร และจะบริหำรงบประมำณด้วยควำมโปร่งใสคุ้มค่ำ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำรและพร้อมแสดง
ควำมรับผิดชอบหำกกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ส่งผล
กระทบและเกิดควำมเสียหำยต่อสังคมโดยรวม 
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 6. กรณีหำกพบกำรทุจริตจะด ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษตำมระเบียบขั้นตอนทำง

กฎหมำยขั้นสูงกับผู้ท่ีทุจริตอย่ำงจริงจัง 

    ประกำศ ณ วันท่ี   25  เดือนมิถุนำยน  พ.ศ. 2563 

 
 

(นำยประหยัด  สุขขี) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 



 

 
Nakhon Si Thammarat Primary Educational  Service Area Office 2 

Declaration of Intent on the management with integrity, morality and transparency  
----------------------------------------------------------------------------- 

 Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2 will apply Royal Decree on 
Criteria and Procedures for Good Governance, B.E. 2546 (2003), the twelfth National Economic and 
Social Development plan (2560 - 2564 B.E.), the master plan for prevention suppression and 
corruption in 5 years (2560 - 2564 B.E.), and Government policy of General Prayut Chan-o-cha, the 
Prime Minister. On September 12, 2014 , he declared 11 policies. including the policy supporting the 
government administration with good governance as well as prevention suppression  of corruption 
in order to enhance the reliability in official system management  and supporting the morality. 
  On behalf of the head  of Nakhon Si Thammarat Primary Educational  Service Area Office 2, I 
imposed that I will strictly work  and support the officials and government officers to have morality, 
transparency in working, and high responsibility in order to ensure that we have high intention in anti- 
corruption and stabilize the virtue, honesty  and transparency in our office as follows ; 
 1. We will strictly abide with the law and all regulations as well as  encourage our officials 
and government officers to follow the regulations , the rules and law seriously. 
 2. We will raise the awareness of anti- corruption values and sustain it.  We will think about 
the common  benefits more than personal benefits. 
 3. All corrupted conduct will be unacceptable in our office.  
 4. We will work with fairness, honesty, speed, and high efficiency against the dynamics of 
corruption and comply with the standard of performance. 
 5. We will work with a good governance and join hands to build the virtue in our office 
including spending budget  properly and think about the high benefits to the office. Furthermore, 
we will be  responsible to all mistakes to the detriment to the society.  
 6. In case of fraud, an offender will be investigated and penalized in accordance with 
advanced legal procedures. 

   Please kindly be informed accordingly,  
       As of   June  26, 2020 

 

                        
               ( Mr. Prayat  Sukhi ) 

                      Director of Nakhon Si Thammarat  Primary Education al Service Area Office 2. 
 
 
 



 

 

 

 

Opisina ng Serbisyo sa Pang-edukasyon ng Nakhon Si Thammarat 2 
Pahayag ng Layunin sa pamamahala nang may integridad, moralidad at transparency 

---------------------------------------------------------------------------- 
Ang Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2                             

ay maglalapat ng Royal Decree sa Mga Pamantayan at Pamamaraan para sa Magagandang 
Pamamahala, B.E. 2546 (2560 - 2564 BE), at patakaran ng gubyerno ng General Prayut Chan-o-
cha, 2546 (2003), ang ikalabindalawang Pambansang Ekonomiya at Panlipunan Development 
Plan (2560 - 2564 BE) ang Punong Ministro. Noong Setyembre 12, 2014, ipinahayag niya ang                    
11 na mga patakaran. kabilang ang patakaran na sumusuporta sa pangangasiwa ng gobyerno na 
may mabuting pamamahala pati na rin ang pag-iwas sa pag-iwas sa katiwalian upang mapahusay 
ang pagiging maaasahan sa pamamahala ng opisyal na sistema at pagsuporta sa moralidad. 

   Sa ngalan ng pinuno ng Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area 
Office 2, ipinataw ko na mahigpit kong gagawa at suportahan ang mga opisyal at opisyal ng 
gobyerno upang magkaroon ng moralidad, transparency sa pagtatrabaho, at mataas na 
responsibilidad upang matiyak na mayroon tayong mataas na intensyon sa anti-katiwalian at 
patatagin ang kabutihan, katapatan at transparency sa aming opisina bilang mga sumusunod; 

1. Mahigpit naming sumusunod sa batas at lahat ng mga regulasyon pati na rin 
hinihikayat ang aming mga opisyal at opisyal ng pamahalaan na sundin ang mga regulasyon, ang 
mga tuntunin at batas na sineseryoso. 

2. Itataas natin ang kamalayan ng mga halaga ng anti-korapsyon at pinapanatili ito. Iniisip 
namin ang mga karaniwang benepisyo nang higit sa personal na mga benepisyo. 

3. Ang lahat ng masama na asal ay hindi katanggap-tanggap sa aming tanggapan. 
4. Magtatrabaho tayo nang may katarungan, katapatan, bilis, at mataas na kahusayan 

laban sa dynamics ng katiwalian at sumusunod sa pamantayan ng pagganap. 
5. Magtatrabaho kami sa isang mahusay na pamamahala at sumali sa mga kamay upang 

maitayo ang kabutihan sa aming opisina kasama ang wastong paggastos ng badyet at pag-isipan 
ang mga mataas na benepisyo sa opisina. Bukod dito, magiging responsable tayo sa lahat ng 
pagkakamali sa kapinsalaan sa lipunan. 
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6. Sa kaso ng panloloko, ang isang kriminal ay sinisiyasat at mapaparusahan alinsunod sa 
mga advanced na legal na pamamaraan. 

Mangyaring paki-alam nang naaayon, 
      Hanggang Hunyo 26 , 2020 

                        

                    (Mr. Prayat  Sukhi) 
                          Director ng Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2. 



 
 
 
 
 

Pejabat Kawasan Perkhidmatan Pendidikan Utama Nakhon Si Thammarat 2 
Pengisytiharan Niat pengurusan dengan integriti, moral dan ketelusan 

-------------------------------------------------------------------------- 
Pejabat Kawasan Perkhidmatan Pendidikan Utama Nakhon Si Thammarat akan 

menggunakan Dekri Diraja mengenai Kriteria dan Prosedur untuk Tadbir Baik, B.E. Pelan induk 
pencegahan pencegahan dan rasuah dalam tempoh 5 tahun (2560 - 2564 BE), dan dasar 
kerajaan, General Prayut Chan-o-cha, 2546 (2003) Perdana Menteri. Pada 12 September 2014, 
beliau mengisytiharkan 11 dasar. termasuk dasar yang menyokong pentadbiran kerajaan 
dengan tadbir urus yang baik serta pencegahan pencegahan rasuah untuk meningkatkan 
kebolehpercayaan dalam pengurusan sistem rasmi dan menyokong moralitas. 

Bagi pihak ketua Nakhon Si Thammarat Office Area Perkhidmatan Pendidikan 
Utama 2, saya menegaskan bahawa saya akan bekerja keras dan menyokong para pegawai dan 
pegawai kerajaan untuk mempunyai akhlak, ketelusan dalam bekerja, dan tanggungjawab yang 
tinggi untuk memastikan bahawa kita mempunyai niat yang tinggi dalam anti rasuah dan 
menstabilkan kebajikan, kejujuran dan ketelusan di pejabat kami seperti berikut; 

1. Kami akan mematuhi sepenuhnya undang-undang dan semua peraturan serta 
menggalakkan pegawai dan pegawai kerajaan kami untuk mematuhi peraturan, peraturan dan 
undang-undang dengan serius. 

2. Kami akan meningkatkan kesedaran terhadap nilai-nilai anti rasuah dan 
mengekalkannya. Kami akan memikirkan faedah bersama lebih daripada faedah peribadi. 

3. Semua tingkah laku rosak tidak boleh diterima di pejabat kami. 
4. Kami akan bekerjasama dengan keadilan, kejujuran, kelajuan, dan kecekapan tinggi 

terhadap dinamik rasuah dan mematuhi piawaian prestasi. 
5. Kami akan bekerjasama dengan tadbir urus yang baik dan bersatu untuk membina 

kebajikan di pejabat kami termasuk membelanjakan bajet dengan betul dan memikirkan 
manfaat yang tinggi kepada pejabat. Tambahan pula, kita akan bertanggungjawab terhadap 
semua kesilapan yang akan menjejaskan masyarakat kita. 

6. Sekiranya berlaku penipuan, pesalah akan disiasat dan dihukum mengikut prosedur 
undang-undang yang maju. 

Sila dimaklumkan dengan sewajarnya, 
     Sehingga   26 Jun, 2020 
                        
 
                    (Encik Prayat  Sukhi) 

             Pengarah Pejabat Pelajaran Rendah Nakhon Si Thammarat 
                              di Pejabat Kawasan Perkhidmatan 2. 
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