
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง



  
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
เรื่อง  นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
----------------------------------------------------------- 

 

               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนภำยใต้
กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และ
นโยบำยของรัฐบำล  ได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยำยน  ๒๕๕๗  รวมถึง
นโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล  และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ  ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจในระบบรำชกำร 
และเสริมสร้ำงระบบคุณธรรม     
               ในฐำนะผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  จึงขอให้ค ำมั่นในกำร
บริหำรงำนว่ำ  จะบริหำรงำนและส่งเสริมให้ผู้บริหำร  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณธรรม  งำนในหน้ำที่โดยยึดหลัก
คุณธรรมและธรรมำภิบำล  มีควำมโปร่งใส  และปรำศจำกกำรทุจริต  โดยมีแนวทำงกำรสร้ำงคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนเพ่ือให้สำธำรณชน  ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีควำมเชื่อมั่น 
ต่อกำรด ำเนินงำน  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  และสถำนศึกษำต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  อย่ำงมีคุณธรรมโดยยึดหลักตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัดและให้บริกำรกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
หรือผู้มำขอรับบริกำรกับหน่วยงำน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้ 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  1.1  บุคลำกรทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโดยเป็นไปตำมข้ันตอน
กำรให้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  ด้วยควำมถูกต้อง  รวดเร็ว
และไม่ส่งผลเสียหำยต่อรำชกำร 
  1.2  บุคลำกรทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำค  เท่ำเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ
ประสำนงำนต่ำง ๆ  ด้วยดี  เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร พร้อมทั้งมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่  มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงำนรำชกำรที่ด ี
 

/1.3  บุคลำกร... 
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  1.3  บุคลำกรทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่กำรรับโดยธรรมจรรยำที่ปรำศจำกผลประโยชน์แอบ
แฝงในทำงมิชอบ 
  1.4  ทุกกลุ่มงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุนให้มีกำรทบทวนขั้นตอนกำรให้บริกำรข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 

 2.  ด้านการใช้งบประมาณ 
  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ต้องส ำนึกและตระหนักถึงกำร

ใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินว่ำเป็นงบประมำณที่ได้มำจำกเงินภำษีของรำษฎร  โดยต้องใช้จ่ำยอย่ำงเหมำะสม
และประหยัด  ตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบกับหน่วยงำนที่ก ำกับ  ดูแลและ
รับผิดชอบด้ำนงบประมำณกำรเบิก – จ่ำย  และกำรพัสดุ  ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  2.1  บุคลำกรทุกคนต้องตระหนักถึงกำรใช้จ่ำยงบประมำณของทำงรำชกำรให้เป็นไป 
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้จ่ำย  เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำและสมประโยชน์แก่รำชกำรโดยแท้จริง 
  2.2  งำนพัสดุต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรพัสดุต่ำง ๆ  ให้เป็นไป
อย่ำงถูกต้อง  โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน  ตำมท่ีกฎหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำง ๆ  ก ำหนด 
  2.3  งำนกำรเงิน  ต้องรำยงำนข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมที่กฎหมำย  ระเบียบหรือ
ข้อบังคับก ำหนดและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน  เพ่ือแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ  เท่ำท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำง ๆ 
  2.4  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้นกำรบังคับบัญชำต้องควบคุม  ดูแลหรืออนุมัติ  กำรเบิก – 
จ่ำยงบประมำณ  เช่น  ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำเดินทำง  เป็นต้น  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเหมำะสม 

 3.  ด้านการใช้อ านาจ 
  ผู้บังคับบัญชำ  ต้องมอบหมำยงำน  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  คัดเลือกบุคลำกรเพ่ือ

ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้งสั่งกำร  ก ำกับ  ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติหน้ำที่โดย 
ไม่ขัดต่อกฎหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำง ๆ  อย่ำงถูกต้องและชอบธรรม 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  3.1  ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรหรือมอบหมำยงำนอย่ำงถูกต้อง  เป็นธรรมตำมควำมสำมำรถ
ควำมเหมำะสมกับสถำนภำพ  ต ำแหน่ง  ระดับ  ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงอันตรำยและควำมเสมอภำคของบุคคล
ตำมหลักมนุษยธรรม  พร้อมทั้งมีควำมเอำใจใส่  ติดตำมงำนท่ีสั่งกำรหรือมอบหมำยให้เกิดผลส ำเร็จ 
  3.2  ผู้บังคับบัญชำไม่สั่งกำรหรือมอบหมำยงำนใด ๆ  ที่นอกเหนือจำกหน้ำที่ในรำชกำร
ของผู้ใต้บังคับบัญชำ  อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว  ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมำะสม  ไม่ว่ำเพ่ือตนเอง
หรือผู้อื่น 
  3.3  ผู้บังคับบัญชำต้องวำงตัวเป็นกลำง  ปรำศจำกอคติ  มีควำมยุติธรรมในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้ดุลพินิจในเรื่องต่ำง ๆ  รวมถึงกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำต้องเกิดควำมเป็นธรรมเสมอ  พร้อมทั้งมีควำมเป็นผู้น ำที่รับผิดชอบต่อหน้ำที่ 

3.4  ผู้บังคับบัญชำ... 
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  3.4  ผู้บังคับบัญชำหรือบุคลำกรทุกคนต้องไม่ใช้ต ำแหน่ง  หรืออ ำนำจหน้ำที่ในรำชกำร

เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ  หรือยินยอมให้บุคคลใดน ำไปใช้ในกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมำย 
 4.  ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ต้องใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  

เพ่ือประโยชน์ในรำชกำร  ไม่น ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมำย  ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่ำง ๆ  หรือยินยอมให้บุคคลใดน ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน  ในทำงที่ไม่ถูกต้องและไม่
เหมำะสม 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  4.1  ผู้บังคับบัญชำทุกหน่ำยงำนต้องก ำกับ  ดูแล  บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบในทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  ให้สำมำรถใช้กำรได้ปกติ  หำกทรัพย์สินเกิดกำรช ำรุดหรือสูญหำย 
ให้รำยงำนหรือด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำง ๆ  ก ำหนดไว้ 
  4.2  กำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรไม่ว่ำจะยืมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพัทลุง  หรือให้บุคลำกรภำยนอกยืมต้องด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำง ๆ 
ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 
  4.3  งำนพัสดุต้องส่งเสริม  สนับสนุน  กำรวำงแผนแนวทำงหรือคู่มือในกำรใช้ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำรให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  มีระบบและเพ่ือป้องกันควำมเสียหำยในทรัพย์สินของรำชกำร 

 5.  ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ด ำเนินกำรตำมแนวทำงแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ระยะที ่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  และมำตรกำรต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  พร้อมทั้งร่วมกัน
สอดส่องและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  เพ่ือให้ปัญหำกำรทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  5.1  ต้องด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ  ตำมแนวทำงของแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 – 2564  
และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพัทลุง  ของปีงบประมำณปัจจุบัน  
  5.2  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรด ำเนินกำรด้ำนนโยบำยหรือมำตรกำรต่ำง ๆ  ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พัทลุง  
ในทุกรูปแบบ 

  5.3  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้นกำรบังคับบัญชำ  ต้องก ำกับ  ติดตำม  และสอดส่องดูแล
กำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ  ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  ปรำศจำกกำรทุจริตและกำรเรียกหรือรับสินบน  
พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นกำรด ำเนินกำรเมื่อพบพฤติกำรณ์ในทำงทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

  5.4  หน่วยตรวจสอบภำยในต้องด ำเนินกำรตรวจสอบภำยใน  ตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปีด้วยควำมเคร่งครัดและรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
ทรำบโดยตรง 

/6.  ด้ำนคุณภำพกำรด ำเนินงำน... 
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 6.  ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่

ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน  ขั้นตอน  และระยะเวลำที่กฎหมำย  ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่ำง ๆ  ก ำหนดไว้  เพ่ือให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  6.1  ผู้บังคับบัญชำทุกทุกระดับชั้นกำรบังคับบัญชำต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดี 

ในกำรปฏิบัติงำน  มีกำรถ่ำยทอดกำรปฏิบัติงำนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวินัยข้ำรำชกำรประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน  และข้อบังคับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร  ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ทุกคน 

  6.2  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ต้องปฏิบัติหน้ำที่  ในกำร
ให้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยควำมเต็มใจ  มีควำมสุภำพเรียบร้อยในกำรบริกำร  
ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  หรือผู้มำติดต่อขอรับบริกำรได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

  6.3  ทุกกลุ่มงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุนกำรใช้นวัตกรรมต่ำง ๆ  ที่ช่วยกำรด ำเนินงำน 
ให้เกิดควำมแม่นย ำ  ถูกต้องและรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น 

 7.  ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลของหน่วยงำนที่ต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณชนโดยจัดให้มีช่องว่ำง

ทำงกำรสื่อสำรกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มำติดต่อกับหน่วยงำน  ซึ่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ  ที่ทำงรำชกำรแจ้งได้อย่ำงสะดวก  รวดเร็ว  พร้อม
ทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  7.1  ด ำเนินกำรพัฒนำข้อมูลในเว็บไชต์ของหน่วยงำน  ให้มีข้อมูลที่ข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำควรทรำบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่  ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  7.2  กลุ่มงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีกำรจัดช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น

ข้อเสนอแนะหรือช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน  พร้อมทั้งเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนในทุกหน่วยงำน 
 8.  การปรับปรุงระบบการท างาน 

  ด ำเนินกำรปรับปรุง  พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้กระบวนงำนของหน่วยงำน 
มีประสิทธิภำพ  รวดเร็ว  ทันสมัย  สำมำรถให้ควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับหน่วยงำนเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจ  พร้อมทั้งส่งเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  และหน่วยงำนในสังกัดให้มีควำมโปร่งใส  เพ่ือสร้ำงทัศนคติและควำม
เชื่อมั่นของประชำชนที่ดีต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

 
 
 

/แนวทำงกำรปฏิบัติ... 
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  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  8.1  หน่วยงำนด ำเนินกำรพัฒนำ  ปรับปรุง  หรือทบทวนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือ

ขั้นตอนให้บริกำรตำมแนวทำงพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 
พ.ศ.  2558  ก ำหนด 

  8.2  หน่วยงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจที่ให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกเข้ำร่วมกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ไม่ว่ำจะเป็น
ด้ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็น  ด้ำนกำรวำงแผน  ด้ำนกำรด ำเนินงำนหรือด้ำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน   
เป็นต้น  เพ่ือแสดงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

  8.3  หน่วยงำนด ำเนินภำรกิจต่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้  พร้อมทั้งน ำข้อเสนอแนะ  ข้อร้องเรียน  ที่ได้รับจำกข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพที่ดียิ่งข้ึน 

  8.4  หน่วยงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุน  กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ให้บริกำรหรือด ำเนินงำนให้เกิดควำมสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 9.  ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ด ำเนินกำรน ำข้อมูลที่ข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำควรทรำบและเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพัทลุง  ไว้ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ข่ำวประชำสัมพันธ์   ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 
กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  (Social Network)  ข้อมูลแผนกำรด ำเนินงำน  ข้อมูลขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร  ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ข้อมูล
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ข้อมูลกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  และช่องทำงกำรมีส่วนร่วม
ของข้ำรำชกำรครู  เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 9.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแนวทำงหรือมำตรกำรกำรเปิดเผย

ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ต่อสำธำรณะตำมแนวทำงพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  2540  และตำมที่กฎหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำง ๆ  ก ำหนด 

 9.2  กลุ่มงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุน  ในกำรน ำข้อมูลของหน่วยงำนและข้อมูลที่ประชำชน
ควรทรำบ  หรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินภำรกิจต่ำง ๆ  ของกลุ่มงำน  ลงในเว็บไซต์กลุ่มงำนหรือเว็บไซต์ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

 9.3  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรในรูปแบบ  Social Network  เช่น 
Facebook Twitter Line  เป็นต้น  ในกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  เพ่ือให้ประชำชนรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบ 
ที่ทันสมัย 

/9.4  หน่วยงำน... 
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 9.4  หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ต่อสำธำรณชน  เพ่ือแจ้งข้อมูล  ข่ำวสำรให้ประชำชนทรำบและเพ่ือแสดง 
ถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

 9.5  ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมโปร่งใส  ตั้งแต่กำรสรรหำ
คัดเลือก  กำรบรรจุแต่งตั้ง  กำรพัฒนำบุคคล  กำรประเมินผลงำน  กำรด ำเนินกำรทำงวินัย  รวมทั้งกำรสร้ำง
ขวัญก ำลังใจเพ่ือธ ำรงและรักษำไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พัทลุง  
พร้อมทั้งสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนและทิศทำงกำรปฏิรูปประเทศ 

 10.  ด้านการป้องกันการทุจริต 
 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ต้องด ำเนินภำรกิจของตนเอง 

ตำมแนวทำงของเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต   โปร่งใสและมีหลักธรรมำภิบำล   
กำรด ำเนินงำนทุกภำรกิจต้องปรำศจำกกำรทุจริตและสำมำรถตรวจสอบได้   พร้อมทั้งเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ให้เป็นองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีควำมมั่นคงในควำมซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล  มีควำมมั่งคั่งในคุณธรรม  จรรยำของ
ข้ำรำชกำร  และควำมยั่งยืนในกำรรับใช้สังคมไทย 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 10.1  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับและบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกคน  ต้อง

ด ำเนินกำรตำมแนวทำงแห่งเจตนำรมณ์ของเจตจ ำนง  ในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมี
ธรรมำภิบำล 

 10.2  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทำงทุจริต  หรือประพฤติมิชอบหรือมี
ลักษณะควำมสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 10.3  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตและกำรก ำหนด
แนวทำงหรือมำตรกำรในกำรป้องกันหรือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  เพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนน ำไปด ำเนินกำร
ป้องกันกำรเกิดกำรทุจริต 

 10.4  กลุ่มงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ควำมส ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ให้เป็นองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยกำรให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมและโครงกำร  ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำท่ีเกี่ยวกับด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  พร้องทั้งร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ซึ่งประกอบด้วย 
ข้ำรำชกำร  พนักงำนรำชกำร  และลูกจ้ำงชั่วครำวทุกคน  ต้องปฏิบัติตำมเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน
นโยบำยในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีธรรมำภิบำล  และมำตรกำรในกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน  อย่ำงเคร่งครัด  
 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

         ประกำศ  ณ  วันที่  1  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                    
                                          (นำยสมชำย  รองเหลือ) 

                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง   
 

 



การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง อ าเภอป่าพะยอม  จังหวดัพัทลุง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 


















