
 



ตัวชี้วัดย่อย 10.2  
มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจริต  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕             
ได้พิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเห็นว่ามีการดำเนินการ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน กำหนด
มาตรการ และแผนปฏิบัติการป้องกันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

  กำหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังนี้  

  1. กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

  2. กำหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 

  3. กำหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

  4. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

  5. กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

  6. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 

  7.  กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  8.  กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

  9. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๑๐. กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 



 



 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 เรื่อง  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  

------------------------------------------- 

 คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครพนมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเห็นว่ามีการ
ดำเนินการ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน กำหนดมาตรการ และแผนปฏิบัติการป้องกันสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
  ๑. กำหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1.๑ กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
   1.๒ กำหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
   1.๓ กำหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
   1.๔ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
   1.๕ กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   1.๖ กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
   1.๗ กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   1.๘ กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
   1.๙ กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1.๑๐ กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 ๒ กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนมดังนี้ 
   2.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
(MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม 
   ๒.2 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
“บุคลากร สพม.นครพนม หัวใจต้านทุจริต” 

/2.๓. ปรับฐานความคิด... 

 

 



   2.๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ Classroom 
   2.๔.สร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
   2.5  เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 
    2.5.1 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต “ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต” 
    2.5.2 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรม ๕ ส. ทำความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
    2.5.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    2.5.4 กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการดำเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
    2.5.5 กำหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ 
ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดำเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
    2.5.6 กำหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ 
ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๐ น. 
    2.5.7 กำหนดให้ทุกกลุ่มจัดทำค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดทำ 
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน และ https://www.sesaonkp.go.th/ 
 2.6  โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
    2.6.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    2.6.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
 3. ส่งเสริมการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
    3.1 กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
    3.2 กำหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทำป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
    3.3 จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
และมีรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื ่องร้องเรียน เช่นจำนวนเรื่อง เรื ่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื ่องที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต ์
 

 

/3.4 จัดทำป้าย… 

 

 



     3.4 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม   
    3.5 จัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ  
ของหน่วยงาน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ 8  เมษายน ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ 
------------------------ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และสังคมออนไลน์  เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  การอำนาย            
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการประชาชน  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  เป็นประโยชน์สุขของประชาชน  และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  และ
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  สำหรับ
การนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมได้เป็นรูปแบบและ
ทิศทางเดียวกันโดยมีลักษณะข้อมูลดังนี้ 
 ประเภทข้อมูล  หมายถึง ข้อมูลที่แบ่งตามลักษณะการจัดเก็บในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการแบ่ง
ข้อมูลตามลักษณะข้อมูลตามชนิดและนามสกุลของข้อมูลซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. ข้อมูลตัวอักษร  เช่น ตัวหนังสือตัวเลข และสัญลักษณ์ ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อ
ไฟล์เป็น .txt และ .doc 
 ๒. ข้อมูลภาพ  เช่น ภาพกราฟิกต่าง ๆ  และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล  ข้อมู ลประเภทนี้มักมี
นามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .bmp  .gif  และ .jpg 
 ๓. ข้อมูลเสียง  เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงเพลง ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้าย ชื่อ
ไฟล์  .wav  .mp3  และ .au 
 ๔. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว  เช่น ภาพเคลื่อนไหว  ภาพมิวสิกวิดีโอ  ภาพยนตร์  คลิปวิดีโอ  ข้อมูล
ประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .avi 
 ประเภทของสารสนเทศ  หมายถึง สารสนเทศ (Information)  คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผลของ
ข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน  การพัฒนา  การควบคุม และการตัดสินใจ  การแบ่ง
สารสนเทศสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ  เช่น 
 ๑. การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ  ได้แก่ สารสนเทศแข็งและสารสนเทศอ่อน 
 ๒. การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งกำเนิด  ได้แก่ สารสนเทศภายในองค์กรและสารสนเทศภายนอกองค์กร 
 

 /3. การแบ่งสารสนเทศ… 
 
 
 
 



 ๓. การแบ่งสารสนเทศตามสาขาความรู้ ได้แก่ สารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์  สารสนเทศสาขา
สังคมศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสารสนเทศสาขาอ่ืน ๆ 
 ๔. การแบ่งตามการนำสารสนเทศไปใช้งาน  ได้แก่  สารสนเทศด้านข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
สารสนเทศด้านข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  และสารสนเทศด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  เป็นต้น 
 ๕. การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอดสารสนเทศได้แก่  สารสนเทศที่เน้นวิชาการ  สารสนเทศท่ี
เน้นเทคนิค  สารสนเทศที่เน้นบุคคล และสารสนเทศท่ีเน้นการปฏิบัติ 
 ๖. การแบ่งตามขั้นตอนของการพัฒนาสารสนเทศ  ได้แก่ สารสนเทศระยะแรกเริ่มและสารสนเทศ ระยะยาว 
 ๗. การแบ่งสารสนเทศตามวิธีการผลิตและการจัดทำ  ได้แก่ สารสนเทศต้นแบบและสารสนเทศปรุงแต่ง 
 ๘. การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นำเสนอ  ได้แก่ สารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นเสียง  สารสนเทศ 
ที่มีลักษณะเป็นข้อความ  สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ  และสารสนเทศที่มีลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์  
 ๙. การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความต้องการที่จัดทำข้ึน  ได้แก่ สารสนเทศท่ีทำประจำ 
สารสนเทศที่ต้องทำตามกฎหมาย  และสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ 
 ขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ ๑  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ทำหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง  
ครบถ้วน  และสมบูรณ์ของข้อมูล  กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ในฐานะผู้รับผิดชอบ (ผู้รายงาน) 
 ขั้นตอนที่ ๒  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูล  อนุมัติการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมลงลายมือชื่อในฐานะผู้อนุมัติรับรองให้มีการนำข้อมูลดังกล่าว  เผยแพร่บนหน้า
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมได้ 
 ขั้นตอนที่ ๓  ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บจะทำการตรวจทานความครบถ้วน  
และสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะนำขึ้นเพ่ือเผยแพร่  โดยใช้รหัสผ่านตามสิทธิ์ผู้ใช้งานที่ กำหนด  ระบุชื่อผู้ใช้งาน 
(Username)  และรหัสผ่านผู้ใช้งาน  (Password)  เข้าสู่ระบบ  แล้วดำเนินการบันทึกนำข้อมูลสารสนเทศท่ี
ต้องการเผยแพร่บนหน้าเว็บของงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖5 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
………………………………………………. 

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม 
คำนิยาม 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม 
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษานครพนมให้ดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะช่วยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม บรรลุถึง 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร                    
ความเสี่ยงการควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบความประพฤติที่ดีงามในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พึงต้องประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์ภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นหน่วยงานที่ 
ต้ังขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝายบริหารในการให้คำปรึกษา แนะนำ และทำให้เกิดความมั่นใจต่อความมี 
ของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาความถูกต้อง เชื่อถือได้
ของข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
และส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ 
สายการบังคับบัญชา 

๑. ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
/2. การเสนอ… 

 
 



   2. การเสนอแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี ให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม นำเสนอและขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือ
เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีภาพรวมต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมรายงานผลการ
ตรวจสอบตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อำนาจหน้าที่ 

๑. สอบทานระบบการปฏิบัติงาน ในส่วนราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครพนมและสถานศึกษาในสังกัด โดยมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 

๒. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง 
สนับสนุน กำกับติดตาม และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม 

๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ แต่ไม่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวาง 
หรือการแก้ไขระบบควบคุมภายใน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ความรับผิดชอบ 

๑. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน ด้านการบริหาร 
จัดการ ด้านการเงินการบัญชี ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
และหน่วยงานในสังกัดให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครพนมพิจารณาอนุมัติและจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด 

๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องและระบบ 
การควบคุมภายใน แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน่วยรับตรวจ และบุคคล 
ที่เก่ียวข้อง 

4.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานทราบ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนพัฒนางานตรวจสอบภายในและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๕. สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ติดตามงานตรวจสอบภายใน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม 

๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
 

/๗. พัฒนาระบบ… 
 
 
 
 



๗. พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณ 
การตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และสามารถสนับสนุนการบริหารและการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมและหน่วยงานในสังกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารนอกเหนือจาก 
งานที่กำหนดในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี แต่ไมใช่การตรวจก่อนจ่าย และไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ขาดความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓0 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

อนุมัติโดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 เรื่อง  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  

------------------------------------------- 

 คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครพนมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเห็นว่ามีการ
ดำเนินการ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน กำหนดมาตรการ และแผนปฏิบัติการป้องกันสำนัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
  ๑. กำหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1.๑ กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
   1.๒ กำหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
   1.๓ กำหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
   1.๔ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
   1.๕ กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   1.๖ กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
   1.๗ กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   1.๘ กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
   1.๙ กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1.๑๐ กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 ๒ กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนมดังนี้ 
   2.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
(MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม 
   ๒.2 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
“บุคลากร สพม.นครพนม หัวใจต้านทุจริต” 
   2.๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ Classroom 



   
 
       2.๔.สร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
   2.5  เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 
    2.5.1 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต “ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต” 
    2.5.2 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรม ๕ ส. ทำความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
    2.5.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    2.5.4 กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการดำเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 
    2.5.5 กำหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ 
ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดำเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
    2.5.6 กำหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ 
ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๐ น. 
    2.5.7 กำหนดให้ทุกกลุ่มจัดทำค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดทำ 
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน และ https://www.sesaonkp.go.th/ 
 2.6  โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
    2.6.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    2.6.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
 3. ส่งเสริมการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
    3.1 กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
    3.2 กำหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทำป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
    3.3 จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
และมีรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจำนวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่องที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ 

/3.4 จัดทำป้าย… 

 

 

 

 



 

     3.4 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม   
    3.5 จัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ  
ของหน่วยงาน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ 8  เมษายน ๒๕๖๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

---------------------------------- 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม    มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตาม          
พันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาลโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤต ิมิชอบ เพ่ือ
สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมเป็นองค์กร ธรรมาภิบาล 

 ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมจึงประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้
ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งม่ันปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมและปราศจากการทุจริตภายใต้
ข้อปฏิบัติ  ดังนี้  

  ๑.  ด้านความโปร่งใส  :  เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง  เปิดโอกาสให้ประชาชน  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 

  ๒.  ด้านความพร้อมรับผิด  :  มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้
กฎหมาย  ระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น 

  ๓.  ด้านการปลอดจากการทุจริต  :  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือเรียกรับสินบน 

  ๔.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  :  ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท  และไม่เพิกเฉยที่จะ
ดำเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 

  ๕.  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  :   กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน   อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการ
งบประมาณ  และการมอบหมายงาน 

 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

         ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙    เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

   
 



 
 

 
 

Announcement of the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom 
On Declaration of Intent to Administrate the Secondary Educational Service Area Office Nakhon  

 Phanom with Honesty & Integrity 
---------------------------- 

 The Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom commits to accomplish 
the mission-based management with good governance with a heavy focus on preventing and 
eliminating corruption and misconduct,  this area office wishes to build creditability from the 
society as or organization adhering to the principle and standards of good governance. 
 As  the Director of the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom, I 
would like to announce my intention to lead this organization in an 
honest,  transparent,  accountable and responsible manner whilst fighting against all forms of 
corruption.  As such,  I activate all personnel to perform their duties with dedication, honesty by 
devoid from corruption and adhering to the following ways  : 
 1.  Transparency  :  required to reveal information regarding the Implementation of 
official tasks and participate in inspection, and establish a precise administration and 
management system in dealing complaints. 
 2. Accountability  :  intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and 
regulations, follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when 
making decisions, while operating relevant administration and management systems, to gain 
credibility from the general public. 
 3. Corruption-free  :  Intend to carry out tasks honestly and refrain from using 
positions for personal benefits such as bribery or special perks. 
 4. Organizational Culture and Integrity  :  not tolerate any forms of corruption and 
will put an end to any corruptions found in organization. 
 5. Organizational Work Ethics  :  set up concise performance standards and systems 
relating to management of personnel, budget and job assignments to ensure equitability and 
accountability. 
 Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 
  Given on January 19,  2021. 
 
 

 
(Mr.Sakda  Chaipai) 

Director of the Secondary Educational Service Area office Nakhon Phanom 
  



 

 

 

 

ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການບໍ ລິ ການການສຶ ກສາຊ້ັນມັດທະຍົມນະຄອນພະນົມ 
ອີ ງຕາມຄວາມຕ້ັງໃຈທີີ່ ດີ ໃນການບໍ ລິ ຫານຂອງຫ້ອງການບໍ ລິ ການດ້ານການສຶ ກສາຊ້ັນມັດຍົມ ນະຄອນ

ພະນົມ 

---------------------------------- 

 ຫ້ອງການສຶ ກສາຊ້ັນມັດທະຍົມ, ເມື ອງນະຄອນພະນົມ, ມີ ຄວາມຫມ້ັນໃຈໃນການຄ ້ ມຄອງວຽກງານ

ຕາມພາລະກິດທີີ່ ມີ ການຄ ້ ມຄອງທີີ່ ດີ . ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍ າຄັນຕໍີ່ ການປ້ອງກັນແລະລົບລ້າງການສໍ ້ ລາດບັງ

ຫຼວງແລະການປະຕິບັດຜິດ ເພືີ່ ອສ້າງຄວາມເຊືີ່ ອແລະຄວາມເຊືີ່ ອຫມ້ັນໃນສັງຄົມວີ່ າ ຫ້ອງການສຶ ກສາຂ້ັນ
ພ້ືນຖານສໍ າລັບຫ້ອງການ 22 ແມີ່ ນອົງການຈັດຕ້ັງທີີ່ ດີ . 

 ໃນຖານະຜ ້ ບໍ ລິ ຫານຫ້ອງການບໍ ລິ ການດ້ານການສຶ ກສາຂ້ັນມັດທະຍົມນະຄອນພະນົມ, ລາວໄດ້

ປະກາດຄວາມຕ້ັງໃຈທີີ່ ຈະເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຊືີ່ ສັດ, ຄວາມໂປີ່ ງໃສແລະສາມາດກວດສອບ ມີ ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບແລະຕ້ານການສໍ ້ ລາດບັງຫຼວງໃນທ ກຮ ບແບບ 

  1. ຄວາມໂປີ່ ງໃສ: ເຜີຍແຜີ່ ຂໍ ້ ມ ນກີ່ ຽວກັບພາລະກິດຂອງອົງການ. ລວມທັງຂໍ ້ ມ ນການຈັດຊື ້  ໂອກາດ

ສໍ າລັບປະຊາຊົນ ຫຼື ຜ ້ ມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມເພືີ່ ອເຂົ ້ າຮີ່ ວມການກວດສອບ ແລະມີ ລະບົບການຄ ້ ມຄອງການຮ້ອງຮຽນ
ຢີ່ າງຈະແຈ້ງ 

 2. ກີ່ ຽວກັບຄວາມພ້ອມແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ມີ ຈ ດປະສົງເພືີ່ ອປະຕິບັດຫນ້າທີີ່ ຕາມກົດຫມາຍ 

ວິ ທີ ການທີີ່ ຖື ກຕ້ອງ ຮັບຜິດຊອບສໍ າລັບການຕັດສິ ນໃຈແລະການບໍ ລິ ຫານ ແລະພ້ອມທີີ່ ຈະຖື ກພິຈາລະນາ
ເພືີ່ ອຄວາມຫມ້ັນໃຈຂອງປະຊາຊົນ 

 3. ລັກສະນະທີີ່ ບໍີ່ ເສຍຄີ່ າຈາກການສໍ ້ ລາດບັງຫຼວງ: ເຮັດຫນ້າທີີ່ ດ້ວຍຄວາມຊືີ່ ສັດ ຢີ່ າໃຊ້ຕໍາແຫນີ່ ງ

ຫນ້າທີີ່ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົວເອງຫຼື ຮັບສິ ນບົນ 

 4. ວັດທະນະທໍາທາງດ້ານຈັນຍາບັນໃນອົງການຈັດຕ້ັງ: ບໍີ່ ຍອມຮັບທ ກປະເພດຂອງການສໍ ້ ລາດບັງ

ຫຼວງ ແລະບໍີ່ ລະເວ້ັນການດໍ າເນີ ນຂ້ັນຕອນເພືີ່ ອປ້ອງກັນການສໍ ້ ລາດບັງຫຼວງໃນອົງການ 

 5. ລັກສະນະທາງດ້ານຈັນຍາບັນຂອງວຽກງານໃນພະແນກ: ກໍານົດມາດຕະຖານການດໍ າເນີ ນງານທີີ່

ຊັດເຈນ. ແມີ່ ນຍ ດຕິທໍາໃນການເຮັດວຽກ ໃຫ້ຄວາມຍ ດຕິທໍາແລະຄວາມໂປີ່ ງໃສໃນການຄ ້ ມຄອງ

ພະນັກງານ ການຄ ້ ມຄອງງົບປະມານ ແລະການມອບຫມາຍ 

 ປະກາດຮັບຮ ້ ແລະປະຕິບັດຕາມທ ກຄົນ 
  ປະກາດໃນວັນທີ    19   ເດື ອນມັງກອນ, 2564 

 

 

 

 

( ນາຍສັກດາ    ຊັຍພັຍ ) 
 

ຜ ້ ອໍ ານວຍສໍ ານັກງານພ້ືນທີ ການສຶ ກສາມັດທະຍົມສຶ ກສານະຄອນພະນົມ 
 

 



Lathala ng Kagawaran ng Serbisyo sa Mataas na Edukasyon  sa Deklarasyon ng Hangarin na 
Pangasiwaan ang Kagawaran ng  Serbisyo sa Pang Sekondaryong Edukasyon ng Nakhon Phanom  na 
may Katapatan a tDangal 

                Ang Kagawaran ng Serbisyo sa Pang Sekondaryong Edukasyon ng Nakhon Phanom ay 
nagsasagawa upang makamit ang mabuting pamamahala na nakabatay sa misyon na may madiin na 
pagtuon sa paghadlang o pagsugpo ng katiwalian at maling pag- aasal. 
               Ang kagawarang ito ay nagnanais na bumuo ng lipunan na may kredibilidad bilang 
organisasyon na sumusunod sa prinsipyo at pamantayan ng marangal na pamamahala. 
              Bilang direktor ng   Kagawaran ng Serbisyo sa Mataas na Edukasyon nng Nakhon Phanom, nais 
kong ipahayag ang aking intensyon na pamunuan ang organisasyong ito sa isang tapat, maliwanag, may 
pananagutan at responsableng paraan habang nagpupunyagi laban sa  ano mang uri ng katiwalian.  
              Kaugnay nito,  hinihikayat ko  ang lahat ng nasa serbisyo na gumanap sa kanilang mga tungkulin 
na may dedikasyon at katapatan sa pamamagitan ng pag iwas sa katiwalian at pagsunod sa mga 
sumusunod na pamantayan: 

1. Pagpapahayag: Nangangailangang ihayag ang impormasyon patungkol sa pagpapatupad ng  
opisyal na mga gawain at makilahok sa mga pagsisiyasat , at magtatag ng tiyak na sistema ng 
pangangasiwa ukol sa pakikitungo sa mga pagdaing ng nasasakupan 

2. Pananagutan: May layuning  maisakatuparan ang ating mga gawain ng mahusay, sumunod sa  
mga kautusan at panununtunan, sundin ang proseso na naayon sa batas; itaguyod ang responsibilidad 
at pananagutan sa pag gawa ng mga desisyon sa pagpapatupad ng sistema ng pangagasiwa at 
pamamahala, nang sa gayon ay makamit ang tiwala mula sa pangkalahatang publiko.   

3. Malaya sa Katiwalian:   Maghangad na tuparin ang mga tungkulin nang tapat at huwag gamitin  
ang posisyon para sa pansariling interes kagaya ng panunuhol at espesyal na mga benepisyo.  

4. Kultura at Integridad ng Organisasyon: Hindi palalagpasin ang anumang uri ng katiwalian at  
susugpuin ang mga katiwalian sa loob ng organisasyon.  

5. Etika ng Trabaho sa Organisasyon:  Magtalaga ng mga pamantayan at sistema kaugnay sa  
pangangasiwa ng mga manggagawa, badget, at mga itinakdang trabaho upang matiyak ang 
pagkakapantay-pantay at pananagutan ng bawat isa.  

Inihayag na kinikilala at isinasagawa ng lahat ng mga kabilang 
Itinakda sa ika-19 ng Enero, 2021 

 
 

(Mr.Sakda  Chaipai) 

 Direktor Kagawaran ng Pang Sekondaryong Edukasyon ng Nakhon Phanom 



 

 

 

Thông báo Sở Giáo dục và Đào tạo THCS-THPT tỉnh Nakhon Phanom 

Thực hiện tính trung thực trong quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo THCS-

THPT tỉnh Nakhon Phanom 

Sở Giáo dục và Đào tạo THCS-THPT tỉnh Nakhon Phanom, có tinh thần kiên định 

hoàn thành tốt công việc quản lý theo sứ mệnh của mình một cách công bằng. Rất 

xem trọng công tác phòng, chống tham nhũng và những hành vi tiêu cực khác. 

Nhằm tạo dựng uy tín và niềm tin của xã hội đối với sở Giáo dục và Đào tạo 

THCS-THPT tỉnh Nakhon Phanom.  

Sở Giáo dục và Đào tạo THCS-THPT tỉnh Nakhon Phanom đưa ra thông báo thực 

hiện tính trung thực trong quản lý với phương châm: “Trung thực – Liêm chính – 

Minh bạch – Có tinh thần trách nhiệm cao – Đấu tranh chống tham nhũng dưới 

mọi hình thức.” Do vậy, tất cả cán bộ, công nhân viên chức phấn đấu thực hiện 

hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách trung thực và minh bạch, xóa bỏ tiêu cực, 

với các tiêu chí sau:  

1. Minh bạch: Công khai các thông tin công việc trong từng đơn vị, công văn mua 

bán rõ ràng, có trình tự giải quyết đơn khiếu nại chính xác.  

2. Ý thức, trách nhiệm: Cố gắng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao 

theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước những quyết định và 

hành vi quản lý của mình, luôn sẵn sàng phối hợp với các cơ quan điều tra, tạo 

dựng uy tín và niềm tin trong xã hội.  

3. Tránh tham nhũng: làm việc theo nguyên tắc, công bằng, không lạm dụng chức 

vụ, quyền hạn để trục lợi cho cá nhân.  

4. Văn hóa đạo đức trong đơn vị, tổ chức: Không chấp nhận hối lộ, tham nhũng 

dưới tất cả mọi hình thức, không lẫn tránh, thờ ơ trước những hành vi tiêu cực xảy 

ra ở trong đơn vị, tổ chức của mình.  

5. Đạo đức nghề nghiệp: Quy định nguyên tắc làm việc rõ ràng, công bằng. Ủng hộ 

cách quản lý nhân sự và phân công nhiệm vụ một cách phù hợp, minh bạch, công 

tư phân minh.  

Tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện theo thông báo này.  

Thông báo có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 năm 2021.  

 
(Ông Sakda Chaipai) 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

THCS-T 

HPT tỉnh Nakhon Phanom 
 
 



 
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
------------------------ 

 เพื่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  ตลอดจนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงได้
กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับ สำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกในการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต 
 ๒. เพ่ือให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตจากการถูกข่มขู่ 

คุกคาม หรือการกระทำในลักษณะที่เป็นการะปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  รวมถึงผู้ที่ถูกร้องเรียนกรณียังไม่สามารถพิสูจน์
ได้ว่ามีการทุจริตจริง 

 ๓. เพื่อให้มีระบบและแนวทางดำเนินสำหรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด
และการทุจริต 

 ๔. เพ่ือกำหนดแนวทางดำเนินการทางวินัย  ทางปกครอง  และทางกฎหมาย กับบุคลากรที่ทุจริต 
 ๕. เพ่ือป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดและการทุจริต 
มาตรการ 
 ๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่

ดีรวมถึงสอดส่องดูแล  และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ครอบคลุมถึงการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต  รายงานการ
กระทำความผิดต่อผู้บังคับบัญชาหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น  ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื ่องร้องเรียน  และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด                
และทุจริต 

 ๓. กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี  ดำเนินการกำกับติดตาม  และรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

/๔. กำหนด… 
 
 
 



 ๔. กำหนดให้มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน  โดยระบุถึงผู้ที่รับผิดชอบ  ขั้นตอน
กระบวนการ  กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิด  การทุจริต  ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ 

 ๕. กำหนดให้มีการอบรมหรือประชุมให้แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะความผิด และการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในสำนักงาน 

 ๖. กำหนดให้มีช ่องทางที ่หลากหลายในการรับเรื ่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด                   
การทุจริตโดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว  ระมัดระวังในการดำเนินงานและเก็บเป็นความลับ 

 ๗. กำหนดให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสถิติการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด 
การทุจริต  รวมทั้งจัดทำรายงาน  รวบรวมข้อมูลสถิติ  เพื่อเสนอต่อคณะบริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 

 ๘. กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต  ผู้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบและผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 ๙. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  สอบสวนทางวินัยแล้วแต่กรณี  ด้วยความโปร่งใส  รวดเร็ว  
รับฟังและให้โอกาสทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

 ๑๐. กำหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย  หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่มีการ
สอบสวนหรือการพิจารณาว่ามีการกระทำอันเป็นการทุจริต  รวมถึงดำเนินการกรณีอยู่ในระหว่างการสอบสวน  
ตามท่ีระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎหมาย  กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เมษายน   พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                               
      ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ

ดำเนินงานตามนโยบายด้วยความเป็นธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์
ส่วนตัว ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ทุกรูปแบบ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด 

๑. ให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด               
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖0 อย่างเคร่งครัด 

๒. ห้ามบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม รับหรือถามนำถึงการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอำนาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเ ดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็น
สวัสดิการปกติ และการจัดสวัสดิการตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สิน จากปู่ ย่า ตา ยาย 
ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความเป็นญาติ 
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สิน ในกรณีนี้ 
จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สิน 
จากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจำนวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับ 
ความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน 
 

/๒.๒ การรับของขวัญ... 
 

 
 



๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติ 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับคำรับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมีใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท 

2.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
3. หลักเกณฑ์การบัของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 
4. ห้ามบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้
ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่า 
เกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

5. ห้ามบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล
ในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้น
แต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนี้มีราคา 
หรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 
เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ้าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐0๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็น 
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จะต้องแจ้งรายละเอียด 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ในทันที ที่ 
สามารถกระทำได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น เหมาะสมหรือสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันทีหากเป็นกรณีท่ีไม่ 
สามารถคืนได้ก็ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดโดยเร็ว 
 

/8. ให้บุคลากร… 
 
 
 



8. ให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
อย่างเคร่งครัด 

๙. ห้ามมีให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  เรี่ยไรในหมู ่
ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา 
หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

๑๐.ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติตามาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
อย่างเคร่งครัด 
กระบวนการจัดการตรวจสอบการรับสินบน 

เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องดำเนินการ 
๑.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษานครพนม  กลุ่มกฎหมายและคดี 
๑.๒ ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 
๑.๓ E-Mail หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไชต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษานครพนม  https://www.sesaonkp.go.th/ 

ทั้งนี้ให้กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  เป็นผู้รับผิดชอบในการ
รับแบบรายงานการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และรายงานผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ทราบ 

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง                             
   ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

…………………………………… 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ และระเบียบ

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและ
กระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕ '๖๓ ข้อ ๕ ข้อ ๑๙และข้อ ๒๐ โดยที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ จัดทำ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๓ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และ
กระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด                   
ได้ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ  ๑๒ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงจัดทำ
ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ต้องประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด              
อยู่เสมอ ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2.  ชื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อผู้เกี่ยวข้อง 
     3.  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
     4.  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
     5.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ที่สะท้อนถึง 
คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา 
     6.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
     7.  ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  8. เคารพในศักดิ์ศรี… 
 
  
 



8. เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
 9. ต้องปฏิบัติงานโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 10. การใช้ดุลพินิจเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องใดต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  8  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกนัระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม  เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และร่วมกันป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส และเป็นพยาน 

๓. กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยาน กรณีเก่ียวกับ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการดำเนินการถึงที่สุดแล้วปรากฏว่ามี
ผู้กระทำผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษ แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแส หรือพยาน              
ตามควรแก่กรณี 

๔. กำหนดแนวทางปฏิบัติตนของบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 ทุกระดับ ดังนี้ 

๔. ๑ การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ ตนเอง 
หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๔.๒ การไม่นำความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม ไปแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๔. ๓ การไม่รับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับประโยชน์  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๔. ๔ การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน อนุมัติ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอื่นใด จนเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

5.  กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและเด็ดขาด 
สำหรับบุคลากรที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 



6. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน ์
ส่วนรวม สามารถดำเนินการ 

6.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม  กลุ่มกฎหมายและคดี 

6.๒ ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
กลุ่มอำนวยการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 

6.3  E-Mail หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไชต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม  https://www.sesaonkp.go.th/ 

ทั้งนี ้ให้กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นผู้รับผิดชอบในการ
รับแบบรายงานการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ทราบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  8  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
เรื่อง กำหนดมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตระหนักถึงความสำคัญในการ 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีเจตนารมณ์ให้การ 
ดำเนินงานโปร่งใส เป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง มีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่ 
เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพ่ือเป็นแนวทางและกลไกการกำกับ 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม การให้
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม สามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงภารกิจงานต่อไปอย่างยั่งยืน ให้เป็น
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยให้มีนโยบาย และ
กรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
นโยบาย 

๑.ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

2. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอน กระบวนงานที่สำคัญลด
การใช้ดุลพินิจ 

3. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือกำกับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

๔. นำเทคโนโลยี ดิจิทัล มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 

๕. ผู้บริหารและบุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 

/กรอบแนวทาง... 
 
 
 
 



กรอบแนวทางปฏิบัติ 
 

กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม มีดังนี้ 

๑. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ 

ซื่อสัตย์สุจริต และกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

๑.๒ หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานนั้นๆ ไม่ 
ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความโปร่งใส เป็นธรรมและ 
มีประสิทธิภาพ ให้ผู้มีอำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานเสนอ 
เพ่ือทบทวนในมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติดังกล่าว 

๑.๓ มอบหมายกลุ่มอำนวยการเป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ในการทบทวนการใช้ดุลพินิจในการ 
ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางปรับปรุง  
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
๒.๑ ให้ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วย กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนกา 

ใช้ดุลพินิจของบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน 
และข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด 

๒.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการให้ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ พิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายการที่เสนอราคาที่ต่ำที่สุด 

๒.๓ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้มีส่วน 
ได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ หรือประธานกรรมการ
ทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมจำเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอดทั้งห้ามมิ 
ให้เข้าร่วมประชุม หรือมีมติในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจำเป็นต้องมีการขี้แจงใน 
บางเรื่องเมื่อไดช้ี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม 

๒. ๔ กรณีการตรวจรับงานให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนแนวทางที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม กำหนดหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้ง
เหตุผลที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 
 

/๒.๕ กรณีการยืม... 
 



๒.๕ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการให้หน่วยงานที่กำกับทรัพย์สินนั้นทำทะเบียนการยืม  
การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำอย่างเคร่งครัด 

๒.๖ มอบหมายให้คระกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี ทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของสำนักงานให้เกิดความถูกต้อง และโปร่งใส 

 2.7 มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ทวนสอบการใช้จ่ายและ 
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของสำนักงาน เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางกาปรับปรุง
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
๓. ๑ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจ 

ของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อปังคับ มาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค 
เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 

๓.๒ กำหนดให้กลุ่มบริการงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาจัดทำ 
ระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและ 
คัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร อาทิ การกำหนดหลัดเกณฑ์ในการ 
พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การพิจารณาความตีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลื่อนตำแหน่ง 
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพท่ีสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือ 
เลื่อนตำแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตลอดจนผล 
การพิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง และแผนการพัฒนาบุคลากร 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
กรณีพบว่ามีบุคลากรใดในสำนักงานมีการกระทำที่เข้าข่ายการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม

และขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.รายงานผู้บังคับบัญชา 
2.ร้องเรียนด้วยตนเองโดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
๓. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม กลุ่มอำนวยการ 

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 
4. E-Mail หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไชต์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  

https://www.sesaonkp.go.th/ 
/ทั้งนี้ให…้ 

 
 



 
ทั้งนี้ให้กลุ่มกฎหมายและคดีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม                

เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
และรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ทราบ 

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
เรื่อง กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับข้อนในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ 
การจดัซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหรพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงกำหนด
มาตรการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน ในเรื่องดั่งกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที ให้มีความระมัดระวัง
ไมใหเ้กิด กรณีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ กรใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าทีที่เกี่ยวข้อง ใน
การจดัหาหรือการใช้ข้อมูล นำไปใช้ประโยชน์ การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดแนว
ทางการตรวจสอบ บุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดังนี้ 
1. ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 

1.1ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการ 
จัดสรรงบประมาณ 
  1.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามท่ีกฎหมาย ระเบียบกำหนด 

1.3 กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ทีเ่กีย่วข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับข้อน 

1.4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ทั้งประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

1.5 ห้ามมีให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ใช้อำนาจในตำแหนงหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่ เอื้อ 
ผลประโยชน์กับตนเอง ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 

1.6 ห้ามมีให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดำรงตำแหน่งที่ทับซ้อน 
1.7 เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าทีตรวจสอบ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกีย่วข้องกับผู้เสนองาน 

ตามแนวทางการตรวจสอบ ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบชื่อ สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน 

หนว่ยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา ญาติ เพ่ือน คูแ่ขง่ 
(๒) ตรวจสอบสถานทีอ่ยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองาน ว่ามีความสัมพันธ์หรื 

เกีย่วข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
/ (3) ตรวจสอบ... 



 
 
 

(๓) ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ว่ามีส่วนไดส้่วนเสียกับงาน โครงการ  
ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าทีหรือไม่ 
2. ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน รับทราบ ผ่านเว็บไซต์
และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 
 2.1 ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กำหนด 
 2.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการ 

๒.๓ ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ 
๒.๔ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ใน

การตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. ให้เปิดเผยและมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 

๓.๑ มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน 
๓.๒ มีข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไชต์ของหน่วยงาน 
๓.๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่าง ๆ 

๔. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 
๔.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน / โครงการตามภารกิจหลัก 
๔.๒ จัดทำแผนงาน / โครงการตามภารกิจหลัก 
๔.๓ ดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก 

5. ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลัก 
6. ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม โดยมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และจัด
ให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 
7. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องเอยู่เสมอ ปฏิบัติงานโดยยืดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่
เลือกปฏิบัติ 
8.  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
9. ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ 
10. สื่อสาร ถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ 
ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส  
11. ให้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี 
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ 
 

/12. ให้มีช่องทาง… 



 
 
 

12. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ 
13. ใหก้ลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และหน่วยงานอื่นๆ         
ที่เก่ียวข้องทราบ 

ประกาศฉบับนี้ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ถือปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
  เรื่อง กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ได้จัดทำมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน
และลักษณะงานอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖0 ได้กำหนดเรื่อง การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย          
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการ  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรส่วนปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การ
จัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

มีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่ โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่  การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัด
การศึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจงาน
หรือลักษณะงาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมได้กำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน 
วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนในการมีส่วนร่วม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น หรือมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม สามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภารกิจงาน 
ต่อไปอย่างยั่งยืน 
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