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ตามท่ี คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ได้พิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่า
ควรมีการด าเนินการ  ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ขึ้น โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

    1. ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน จ านวน 10 เรื่อง 
    2. ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม จ านวน 10 กิจกรรม 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงได้จัดแผนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง ก าหนดมาตรการ และพัฒนาบุคลากรในโอกาสต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 

ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการ
ขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคล่ือนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกรวมถึงให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดท าโดย
คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินด้านความโปร่งใสคุณธรรม จริยธรรมและการทุจริต ท้ังเครื่องมือของประเทศไทยและ
เครื่องมือในระดับสากลเพิ่มเติม  เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการบูรณาการ เครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการและมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการขับเคล่ื อนด้าน          
ธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้ 

1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินท่ีดี ได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simple 
and Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable 

2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอก แนวต้ังและแนวราบ ได้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภายในท่ีคละต าแหน่งต้ังแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการท่ีเป็นประชาชนท่ัวไป
จนถึงผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ  

3) ITA จะต้องเป็นการประเมินท้ังการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft 
Corruption) และการเปล่ียนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย 

4) ITA จะต้องช่วยให้ค่า CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ เข้าใจง่าย 
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน 

5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าท าให้เจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงาน
รู้สึกกังวล 
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6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว 
7) หน่วยงานราชการท่ีได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และน าผลการประเมินไปใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการส่ือสารภาพลักษณ์
องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการด าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมาก
เกินไป รวมท้ังต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลท่ีเข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย  นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ยังได้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITAS) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
บริหารจัดการข้อมูล และการก ากับติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และ
ประมวลผลการประเมิน ได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนาข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
และการวางแผน ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้ 

1.2 แนวทำงกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565 
 ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ท่ีผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเช่ือมโยงและต่อเนื่อง และท า
ให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุงใน
รายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีเกิดอย่างต่อเนื่อง ท้ังใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นจ านวนมาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมท้ังการปรับลดเวลาและวันท างานของบุคลากรในสังกัด เพื่อป้องกัน ควบคุม และ
จ ากัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) โดยให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีท า งาน 
มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย เล่ือนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนา
ต่าง ๆ ออกไป งดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมใด ๆ ท่ีต้องมีการรวมกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์ และ
ปรับรูปแบบในการด าเนินกิจกรรมบางอย่าง เพื่อสนองตอบมาตรการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีต้ังของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต ท้ังนี้ สพม.ท่ีมีการจัดต้ังเพิ่มขึ้นอีก 20 เขต ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) พระนครศรีอยุธยา สพม.สระบุรี  สพม.ลพบุรี สพม.สมุทรปราการ สพม.สระแก้ว             
สพม.กาญจนบุรี สพม.นครปฐม สพม.สมุทรสาคร สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพม.ชุมพร สพม.พัทลุง สพม.ยะลา             
สพม.ปัตตานี สพม.มุกดาหาร สพม.แม่ฮ่องสอน สพม.น่าน สพม.ตาก สพม.พิจิตร และสพม.อุทัยธานี 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 และการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อการก าหนดกลไกและ
กระบวนการในการขับเคล่ือนแนวทางการประเมิน ITA Online ในปีนี้ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้ออกแบบระบบเพื่อให้สามารถรองรับการประเมินส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในสังกัดท้ังหมด 245 
เขต ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ITA2022 เพื่ออ านวยความสะดวก ให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถใช้งาน
ได้บนโทรศัพท์มือถือ โดยแอปพลิเคชันจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
ประกาศผลการประเมินได้ทันที ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการน าผลการประเมิน ITA Online มาใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาหน่วยงานในอนาคต  
  นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังถูกก าหนดเป็นตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดท่ี 7 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการ
ก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย 

1.3 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครพนม ประจ ำปี 2564 

1) ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำรับกำรประเมิน    
(1.1)  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 

Assessment Online (IIT Online) จ านวน 59 คน    
(1.2)  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 

Assessment Online (EIT Online) จ านวน 95 คน    
(1.3)  หัวข้อการประเมิน Open Data Integrity  and Transparency Assessment (OIT) จ านวน 43 ข้อ  

2) ผลกำรประเมินในภำพรวม  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครพนมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 81.76 คะแนน ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดย ตัวชี้วัด 1 การปฏิบัติหน้าที่   และ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ มากที่สุด คือ ตัวที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต  ได้คะแนน 31.25 คะแนน  (ดังแสดงดังภาพที่ 1) 
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ภำพที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม (วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนน
ของแต่ละแหล่งข้อมูล)  
 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม วิเคราะห์ตาม ค่าน้ าหนัก
คะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนน 
สูงสุด ได้แก่ แบบ IIT มีค่ำน้ ำหนักคะแนน 29.19 (คิดเป็นร้อยละ 98.27) รองลงมำ ได้แก่  แบบ EIT 
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มีค่ำน้ ำหนัก มีค่ำน้ ำหนักคะแนน 28.98 (คิดเป็นร้อยละ 96.60) และ แบบ OIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 27.13  
(คิดเป็นร้อยละ 67.83) มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนต่ าสุด  

3) กำรจัดอันดับผลคะแนนรวมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนท้ังส้ิน 225 เขต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม อยู่ในล าดับท่ี 216 จำกเดิมปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 อยู่ในล ำดับที่ 110 (ดังแสดงดังภาพที่ 2) 

ภำพท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบอันดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ปีงบประมาณ 2563    
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4) กำรจัดอันดับผลคะแนนรวมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ออนไลน์ จ ำแนกตำมแหล่งข้อมูล   

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จ าแนกตามแหล่งข้อมูล ได้แก่   

1) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ( Internal) คะแนนเต็ม 30 
คะแนน คะแนนการประเมิน 29.86 คะแนน 

2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (External) คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนการประเมิน 29.93 คะแนน 

3) การเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Open Data) คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
คะแนนการประเมิน 21.97 คะแนน 

(แสดงรายละเอียดของคะแนนดังภาพที่ 3) 

 

ภำพท่ี 3 ผลการจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ จ าแนกตามแหล่งข้อมูล   

5) ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ รำยเขตตรวจรำชกำร 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์เขตตรวจราชการท่ี 11 จ านวน 8 เขต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม อยู่ในล าดับท่ี 8 (ดังแสดงดังภาพที่ 4) 
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ภำพที่ 4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
ปีงบประมาณ 2564 รายเขตตรวจราชการ 
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6) ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ออนไลน์ จ ำแนกตำมตัวชี้วัดกำรประเมิน (ดังแสดงดังภาพที่ 5) 

 
 
ภำพที่ 5 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามตัวช้ีวัดการประเมิน   
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7) กำรเปรียบเทียบผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมออนไลน์ ปีงบประมำณ 2558 – 2564 และเปรียบเทียบ
พัฒนำกำรปีงบประมำณ 2563กับปีงบประมำณ 2564   

 พบว่าคะแนนในปีงบประมาณ 2558 สูงท่ีสุด อยู่ท่ี 90.26 คะแนน รองลงมา ปีงบปมาณ 2560 
87.68 คะแนน และ ปีงบประมาณ 2559 มีคะแนน 85.53 คะแนน และปีงบประมาณ 2563  มีคะแนน 85.20 
คะแนนซึ่งสูงว่า ปีงบประมาณ 2564 โดยมีพัฒนาการลดลงจากปีงบประมาณ 2563 อยู่ 3.44 คะแนน (ดังแสดง
ดังภาพที่ 6) 
 

 
 

ภำพที่ 6 การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนมออนไลน์ ปีงบประมาณ 2558 – 2564 และเปรียบเทียบพัฒนาการ
ปีงบประมาณ 2563กับปีงบประมาณ 2564   
 
1.4 สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน   

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.76 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.23  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.80 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.80 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
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ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.53  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.78  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 78.62 ซึ่งอยู่ในระดับ C  
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 31.25 ซึ่งอยู่ในระดับ F 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนน ร้อยละเฉลี่ย 81.76  ซ่ึงถือว่ำมีคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ B โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ออนไลน์ จ าแนกเป็นรายตัวช้ีวัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงานได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวช้ีวัดอื่น ๆ 
คือตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.80 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.78 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้
คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.76 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 
99.53  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 99.23 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ตัวชี้วัด
ท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.80 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 78.62 ซึ่งอยู่ในระดับ B ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 31.25  
ซึ่งอยู่ในระดับ F  

1.5 อภิปรำยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม  ออนไลน์   

 1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ โดยภาพรวมได้ คะแนนร้อยละเฉล่ีย 81.76 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับ B และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา ในปีท่ีผ่านมาพบว่า ลดลง -3.44 คะแนน ท้ังนี้เนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม มีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงานจากการเขียนย้ายไปด ารงต าแหน่งในสังกัดอื่นส่งผลให้การเตรียม
ความพร้อมด้านการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบแต่ละตัวชี้วัดส่งผลการประเมินท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้น าข้อค้นพบ จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ีผ่านมาไปปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนา จุดเด่นให้มีความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น ท้ังในด้าน IIT และ EIT ส่วนด้าน OIT ได้มีการวางแผนแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน ปฏิบัติหน้าท่ีโดยได้เข้า
รับฟังค าช้ีแจงจาก สพฐ.แบบ Online  ศึกษาจากคลิป ITA Coach เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการน าเสนอข้อมูล
น้อยท่ีสุด ได้วางแผนการตรวจสอบข้อมูลก่อนก าหนดส่งตามปฏิทินของ สพฐ. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  
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 2) พัฒนาการของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นด้าน IIT และ EIT โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลให้คะแนน
เพิ่มข้ึน ดังต่อไปนี้    

2.1) มีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและ ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบ โดยได้รับ ความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักงานอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานมีความชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินท่ีก าหนดไว้   

2.2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพื่อด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลกรในสังกัด ถึงแม้ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีผลคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นก็ตาม แต่ยังมีตัวช้ีวัดการ
ประเมินในอีกหลายข้อท่ีต้องปรับปรุง ซึ่งมีคะแนนการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 85 ดังนี้ 

(1)  เรื่องการป้องกันการทุจริต (คะแนน 31.25 ซึ่งอยู่ในระดับ F)  คือ (1) การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้น แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการก ากับติดตาม การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

(2) เรื่องการเปิดเผยข้อมูล  (คะแนน 76.62 ซึ่งอยู่ในระดับ C)  คือ (1) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (คะแนน 75.00) ได้แก่  (2) การส่งเสริมความโปร่งใส (คะแนน 80 คะแนน) ได้แก่ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ (คะแนน 85.71) ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  (4) การบริหารงาน (คะแนน 87.50) 
ได้แก่ แผนด าเนินงานประจ าปี รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีรอบ 6 เดือน  รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ  E-Service 
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ส่วนที่ 2  

แนวทำงด ำเนินงำน 

1. แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                
เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม                
ให้ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 ท้ังนี้  การด าเนินงานท่ีส่งผลโดยตรงให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ต้องเร่งสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องการซื่อ สัตย์สุจริต ใช้วิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  ใช้วิธีบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  เพื่อสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 10 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย 
 จุดที่ต้องพัฒนำเร่งด่วน  ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริตได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 31.25 อยู่ในระดับ 
F ประกอบด้วย 
 ตัวชี้วัดที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพือ่ป้องกันกำรทุจริต   
 O42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 จุดที่ต้องพัฒนำเพิ่มเติม ประกอบด้วย 
  ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
  9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)   
    O1 โครงสร้าง   
   O2 ข้อมูลผู้บริหาร   
   O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18-O24)   
   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28) 
   O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33)  
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 
 

   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  

13 

 ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
  10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34-O41)  
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
  O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี (ใช้รายงานผลการด าเนินงานในปท่ีีผ่านมา) 
1.1 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 94.64 อยู่ในระดับ A (Very Good) ประกอบด้วย 

1) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนน 75.00) ประกอบด้วย 
1.1) การด าเนินงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานประจ าปี รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินงาน ประจ าปีรอบ 6 เดือน  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
1.2) การปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
1.3) การให้บริการ ได้แก่ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ  E-Service 
2) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (คะแนน 80 คะแนน)  
การบริหารเงินงบประมาณ (คะแนน 85.71) ประกอบด้วย 

2.1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  รายงาน
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาประจ าปี  

2.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

1.2 ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 50.00 อยู่ในระดับ D (good) 
ประกอบด้วย 

2.1) ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (คะแนน 50.00 ) 
ประกอบด้วย 

(1)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
(2) การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   

 2. ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 

2.1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้บุคลากรใน
สังกัดต้องปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถีชีวิตใหม่ท่ีต้องให้ความส าคัญและเตรียมความพร้อมใน
การจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งเป็นช่วงท่ีมีความคาบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลใน
การประเมิน ITA Online 
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2.2) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ปรับเป ล่ียนตัวช้ีวัดการ
ประเมินและประเด็นย่อยในการพิจารณาบางรายการ จึงท าให้ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนจึงส่งผลให้
ได้รับคะแนนการประเมินในบางข้อน้อยลง 

3. ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ออนไลน์   

จากปัจจัยท้ังหมด จ านวน 10 ตัวชี้วัดท่ีส่งผลให้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           
นั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงได้น าข้อมูลผลการประเมินมาก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ออนไลน์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาทิเช่น 

    3.1) ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
(2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
(3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
(5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
(7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
(9) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

3.2) ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ดังนี้  

  (1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
(MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา         
มัธยมศึกษานครพนม 
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 (2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
“บุคลำกร สพม.นครพนม หัวใจต้ำนทุจริต”  

 (3)  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ Classroom 

 (4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  

 (5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 
      - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต “ ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริตงานประเพณีท้องถิ่น” 
     - กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
     - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ยิ้มใสไห้วสวย” หรือ รางวัล

ขวัญใจ สพม.นครพนม 
     - กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการด าเนินงานด้านการ

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
     - ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 

และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
     - ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ

กล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.10 น. 
    - ก าหนดให้ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท าแบนเนอร์ 

ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน   
 (6) โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
     - กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
     - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
 (7) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
     - ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
     - ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
     - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และ

มีรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 

      - จัดท าสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 
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4. ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม  

คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม     
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 แล้วเห็นว่าควรมีการด าเนินการ  ดังนี้ 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้
ประการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาทิเช่น 

    4.1 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต                        
การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยก าหนดนโยบายต่าง ๆ  ดังนี้ 
ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
  2. ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
  3. ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  4. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
  5. ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  6. ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
  7.  ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  8.  ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
  9. ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  10. ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

4.2 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม โดยได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

  (1) การประชุมเชิงผ่านระบบทางไกล (Meet) ร่วมกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริ ต ระหว่ างบุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา                        
มัธยมศึกษานครพนม 

 (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในหน้าท่ี และร่วมกันจัดท าวิเคราะห์ความเส่ียง 
และการจัดการความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของทุกคน  
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(3) กิจกรรม “สพม.นครพนม เขตสุจริต จิตอาสา” ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกในการท ากิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งท่ีได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรในสังกัดทุกคนต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อยปีละ 5 ช่ัวโมง 

 (4) โครงการประกวดบริการฉับไวยิ้มใสไหว้สวย จัดท าสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์การประเมินความ
พึงพอใจต่อบริการท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ี และเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการ
จนได้รับผลการประเมินด้วยคะแนนสูงสุดเป็นรางวัลผู้ให้บริการดีเด่นประจ าปี และรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู
เกียรติ ของทุกปี 

(5) ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

(6) ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ
กล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น.  

(7) ก าหนดให้มีกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีทุกวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

(8) ก าหนดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด 

4.3 สร้างส่ือประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต  
(1) จัดท าหลักสูตร “รู้ทันกฎหมาย ป.ป.ช.” ด้วยระบบออนไลน์ (e-Learning) ให้บุคลากร

ภายในภายนอกและประชาชนท่ัวไปได้ศึกษา และรับความรู้ผ่านหลักสูตรดังกล่าว และได้มอบเส้ือโปโลท่ีปักโลโก้ 
“ZORO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ส าหรับผู้ท่ีผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 
จ านวนท้ังส้ิน 60 ตัว  

(2) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  

(3) จัดท าป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน
ไว้บริเวณต่าง ๆ ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  

(4) เน้นข้อความช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตในหน้าเว็บไซต์ ให้มีขนาดใหญ่ชัดเจนและ
มองเห็นได้ง่ายข้ึน 

(5) เพิ่มช่องทางการติดต่อ Social Media (Line) กลุ่มกฎหมายและคดี เพื่อเพิ่มช่องทางการให้
ค าปรึกษา แนะน า และการร้องเรียน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลภายนอก
สามารถติดต่อนิติกร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้สะดวกมากขึ้น 

(6) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และมี
รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 

(7) ก าหนดให้ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท าแบนเนอร์
ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน   
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ส่วนที ่3   

ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน 
1. ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม ประจ าปงีบประมาณ 2565  โดยได้มอบหมายคณะกรรมการตามค าส่ังมีหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเส่ียงของระบบควบคุมภายใน 
2) ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)  ปี 2564 

เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3) ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4) ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกกิจกรรม 

5) ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6) ด าเนินการจัดท ามาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 
 6.1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 6.2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
 6.3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 6.4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
 6.5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 6.6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
 6.7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 6.8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
7) ด าเนินการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  โดยจัดการประชุม

คณะกรรมการตามค าส่ังฯ ร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(ITA Online) 2564 และจัดท าแนวทางการด าเนินการฯ ปีงบประมาณ 2565 
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2. ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ได้พิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่าควรมีการด าเนินการ  ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ก าหนดมาตรการ และแผนปฏิบัติการป้องกันส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ดังนี้  

 2.1.  ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
9) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

2.2 ก ำหนดให้ด ำเนินกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครพนม ดังนี้  

1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต (MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม   

2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการ
ทุจริต “บุคลำกร สพม.นครพนม หัวใจต้ำนทุจริต”  

3)  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ Classroom  
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4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  

5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 
 - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต “ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริตงานประเพณี

ท้องถิ่น” 
 - กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ยิ้มใสไห้วสวย” หรือ 

รางวัลขวัญใจ สพม.นครพนม 
 - กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการด าเนินงาน

ด้านการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
 - ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์

ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 - ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้

พระ และกล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.10 น. 
    - ก าหนดให้ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท าแบน

เนอร์ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน   
6) โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
 - กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
7) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
 - ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการ

ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
 - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 

และมีรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่ องท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 

 - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม   

 - จัดท าสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 
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3. ก ำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำด ำเนินกำรกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
        ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ล ำดับ รำยละเอียดด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
9) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

คณะกรรมการด าเนินงานฯ  
ต า ม ค า ส่ั ง ส พ ม . น ค ร พ น ม              
ท่ี 120/2565  
 
 

2 ก ำหนดให้ด ำเนินกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครพนม ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) 
ระหว่างบุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม   

 
 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

30 พฤษภาคม 2565 
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ล ำดับ รำยละเอียดด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

 2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
“บุคลำกร สพม.นครพนม หัวใจต้ำนทุจริต”  
3)  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ และมีส่วนร่วมสถานการณ์จ าลอง “ฉันหรือเรำ ใครมำก่อน?”  
4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
5)โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 
- กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต “ ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริตงานประเพณีท้องถิ่น” 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
- ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ฯ 
- กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการด าเนินงานด้านการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
- ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว
ค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
- ก าหนดให้ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท าแบนเนอร์
ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน  

 1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 
   1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 
1 ตุลาคม 2564  – 30 
กันยายน 2565 
1 ตุลาคม 2564  – 30 
กันยายน 2565 
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ล ำดับ รำยละเอียดด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
3 โครงกำรยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
- กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
2) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และมีรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 
3) ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
4) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม  
5) จัดท าสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 
 
ตุ ล า คม   2 5 6 4  – 3 0 
กันยายน 2565 
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-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
-กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
-กลุ่ม ICT 
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4. รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
 4.1 ด าเนินการจัดท าประกาศ และปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  

    1)  ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
  2. ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
  3. ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  4. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
  5. ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  6. ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
  7.  ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  8.  ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
  9. ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๑๐. ก ำหนดมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

 (รำยละเอียด ตำมภำคผนวก) 

4.2 ก ำหนดให้ด ำเนินกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

นครพนม ดังนี้  

1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) 
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม   

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม จึงได้จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตเป็นเอกสาร และท าเป็นคลิปวีดิโอเผยแพร่ผ่านทางช่อง 
Youtube สพม.นครพนม ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้เข้าชม และแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา           
ในสังกัดลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU)  (รำยละเอียดดังภำคผนวก) 

2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต “บุคลำกร 
สพม.นครพนม หัวใจต้ำนทุจริต”  
 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ร่วมกิจกรรมปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต “บุคลากร สพม.นครพนม หัวใจต้านทุจริต” 
ร่วมกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต ในทุกเช้าวันจันทร์ เวลำ 08.00 น.และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม  จัดประชุม ช้ีแจงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
แก่บุคลากร ในสังกัด  
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3)  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ Classroom  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม เชิญชวนบุคลากร ในสังกัด สพม.นครพนม ทุกท่าน
เข้าอบรม กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากร ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ผ่านระบบ Classroom  โดยมีรายละเอยีดการเข้าระบบ ดังนี้  

1. เข้าสู่ระบบโดย สแกนคิวอาร์โค้ด (ตามคู่มือ) จะพบหัวข้อ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการต่อต้านการ
ทุจริต 

2. ปฏิบัติตามค าแนะน าในระบบ โดยผู้เรียนจะปฏิบัติตามภารกิจในฐานท่ีมีอยู่ จนครบท้ัง 4 ฐาน 
ฐานท่ี 1 หลักสูตรต้านทุจริต 
ฐานท่ี 2 จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ฐานท่ี 3 ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ 
ฐานท่ี 4 รู้ทันกันโกงผลประโยชน์ทับซ้อน 
เมื่อท ากิจกรรมครบ 4 ฐาน แล้วให้ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร 

4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม อบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงงานคุณธรรม 

5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 
 - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต “ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริตงานประเพณี

ท้องถิ่น” 
 - กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ยิ้มใสไห้วสวย” หรือ 

รางวัลขวัญใจ สพม.นครพนม 
 - กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการด าเนินงาน

ด้านการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
 - ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์

ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 - ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้

พระ และกล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.10 น. 
    - ก าหนดให้ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท า 

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน   
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 ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต ท้ังท่ีหน้าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ต่างๆทุก
ช่องทาง  

จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ยิ้มใสไหว้สวย” หรือ รางวัลขวัญใจ  

สพม.นครพนม โดยมีจุดรับสแกนคิวอาร์โค้ด ประเมินความพึงพอใจ ของทุกกลุ่มงาน  
จัดกิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการด าเนินงานด้านการด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร  ตามห้องกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และแสดง
สัญลักษณ์ต้านทุจริตผ่านเว็บไซต์ สพม.นครพนม 

มีการก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ           
และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ ได้จัดท าคู่มือในการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญาณสุจริต 
ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.10 น. 

ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท า แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ไว้หน้า
เว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน         

6) โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

 - กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม จัดประชุมส่ือสาร สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จ านวน  4  
ครั้ง มีการรายงาน สรุปผล เสนอต่อผู้บังคับบัญชาและรายงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

7) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

จัดท าปา้ยบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และมีรายงาน

ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 

 - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม   

 - จัดท าสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 
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บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

 1.1 การลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา

บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  โดยนายศักดา ชัยภัย               

ได้ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตผ่านช่อง Yourtube สพม.นครพนม และมีหนังสือแจ้ง

ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดทุกคนร่วมลงนามความร่วมมือฯ ซึ่งมีผู้อ านวยการสถานศึกษาใน

สังกัด จ านวน  51 คน บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม จ านวน 59 คน ได้ลงนาม

ความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) กับนายศักดา  ชัยภัย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 1.2 โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 

“บุคลากร สพม.นครพนม หัวใจต้านทุจริต” มีบุคลากรในสังกัดเข้ากิจกรรม ท้ังส้ินจ านวน 150 คน ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยทุกคนท่ีร่วมกิจกรรมได้รับของท่ีระลึกท่ีมี

สัญลักษณ์ “ZERO Tolerance ชาว สพม.นครพนม ไม่ทนต่อการทุจริต”  

 1.3 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ และมีส่วนร่วมสถานการณ์จ าลอง “ฉันหรือเรา ใครมาก่อน?” กิจกรรม  walk Rally 
ทิพย์ (ฉันหรือเราต้องมาก่อน) สร้างส านึกจิตสาธารณะ และปลูกฝักค่านิยมในการต้านทุจริต ซึ่งมีบุคลากรร่วม
กิจกรรมท้ังส้ินจ านวน  60 คน มีคะแนนจากการร่วมกิจกรรมเฉล่ีย 3.53 จากการร่วมตอบค าถามจ านวน 4 ข้อ 
โดยข้อท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ตอบเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากท่ีสุดคือข้อท่ี 4 ด้วยคะแนนเฉล่ีย 24.17 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน และตอบเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากท่ีสุดคือ ข้อท่ี 1 ด้วยคะแนน
เฉล่ีย  19.58 จากคะแนนเต็ม  25 คะแนน ซึ่งจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ทราบว่าบุคลากรในสังกัด
ส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมร้อยละ 88.14 ถือว่าการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความคิดในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสูง นับได้ว่ากิจกรรม ดังกล่าว ประสพความส าเร็จ           
ในระดับหนึ่ง 
 1.4 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม                  
ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ให้แก่
บุคลากรในสังกัด จ านวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวินัยคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2) หลักสูตรผลประโยชน์ทับซ้อนซ่อนอยู่ใกล้ตัว  3) หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 
ซึ่งได้จัดท าในรูปแบบการอบรมออนไลน์ เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วม
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อบรม โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมดจ านวน 739 คน ผ่านการอบรมจ านวน                  
505 คน คิดเป็นผู้ผ่านการอบรมเฉล่ียร้อยละ 74.33   
           1.5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่  

1) กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” เพื่อเป็นการ
สร้างจิตส านึกสาธารณะให้แก่บุคลากรในสังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงก าหนดให้
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ทุกคนร่วมกิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต        
จิตอาสา” ขึ้นทุกวันพุธ ต้ังแต่เวลา 16.00 น. โดยจัดท าตารางก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการท าความ
สะอาด บริเวณต่าง ๆ ในพื้นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี ส่งผลให้บุคลากรมีความรักในสถานท่ีปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นต้องการรักษาความสะอาด 
ดูแลรักษาให้สวยงาม โดยบางคนได้บริจาคต้นไม้ วัสดุ อุปุกรณ์ เพื่อประดับตกแต่งพื้นท่ีพักผ่อนส่วนรวม  

2) มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม 
ทุกครั้ง เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม จึงได้ก าหนดให้มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการ
ประชุม การปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้เริ่มมาต้ังแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันก็ยังด าเนินการอยู่จนกลายเป็นปกติวิสัยท่ีทุก
ครั้งท่ีจะเริ่มการประชุมจะต้องปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น 

3) ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ
กล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.10 น. โดยผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการจัดท าตารางกลุ่มงานท่ี
รับผิดชอบเชิญธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ หลังจากนั้นผู้อ านวยการส านักงานเขต หรือรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้น ากล่าวค าปฏิญาณสุจริต และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้แก่
บุคลากรในสังกัดได้รับทราบร่วมกัน 

1.6  ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

    1) ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ได้ด าเนินการปรับภูมิทัศน์จัดให้มีจุดต้อนรับ (Check in) บริเวณทางเข้าส านักงานเขตฯ จัดให้มีพื้นท่ีพักผ่อน มีจุด
แจ้งเบาะแสการทุจริต ป้ายสัญลักษณ์ “ZERO Tolerance ชาว สพม.นครพนม ไม่ทนต่อการทุจริต” ขนาด 2*3 
เมตร  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ขนาด 3 เมตร* 2.5 เมตร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตส านักในการต่อต้าน การไม่ทนต่อการทุจริตให้บุคลากรใน
สังกัด และผู้มาติดต่อราชการ  

     2) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
และมีรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งต้ังแต่ต้นปีงบประมาณมาจนถึงเดือนมิถุนายน ยังไม่ได้รับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตแต่อย่างใด 
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2. ปัญหำแนวทำงแก้ไข 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไว้รัสโควิด 19 (COVID-19) จึงท าให้ต้องปรับเปล่ียนวิธีการ

ด าเนินงานเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-Learning การประกาศเจตจ านงสุจริตก็เป็นการเผยแพร่วีดีโอ
ผ่านทางส่ือ Social รวมไปถึงการลงนามความร่วมมือการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU)                     
ก็ปรับเปล่ียนเป็นเปิดวีดีโอ และประชุมผ่านระบบ Conference และส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับส่งหนังสือ
ราชการอิเล็กทรอนิกส์แทน  รวมไปถึงการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทนต่อการทุจริตก็เป็นการจัดท าส่ือให้บุคลากรใน
สังกัดได้รับชมและร่วมค าถามในกิจกรรมแทนการจัดกิจกรรมแบบ Face to Face  
3. ข้อเสนอแนะ 
 ไม่ว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 (COVID-19) จะหมดไปหรือยังคงอยู่ กิจกรรมท่ี
ได้กระท าเพื่อเป็นส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านการทุจริตยังคงมีอยู่ เพื่ออนาคตปัญหาทุจริตคอปรับช่ัน
ในประเทศไทยจะหมดไป 
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ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ท ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต (MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม จ านวนผู้ท่ีท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU)           
คิดเป็น ร้อยละ 100 
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ประชุมบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม เพื่อจัดท ำ MOU 
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๒.2 ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและไม่ทนต่อกำรทุจริต 
“บุคลำกร สพม.นครพนม หัวใจต้ำนทุจริต” 
 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ร่วมกิจกรรมปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต “บุคลากร สพม.นครพนม หัวใจต้านทุจริต” 
ร่วมกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต ในทุกเช้าวันจันทร์ เวลำ 08.00 น.และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม   จัดประชุม ช้ีแจงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการ
ทุจริต แก่บุคลากร ในสังกัด 

 

ประชุมช้ีแจงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
แก่บุคลากร ในสังกัด 
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   2.๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ Classroom 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม เชิญชวนบุคลำกรทุกท่ำนเข้ำอบรม ผ่ำนระบบ 
Classroom เพื่อ ปรับฐำนควำมคิดบุคลำกรให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม อบรมให้ควำมรู้ ผ่ำนระบบ Classroom 
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ฐานที่  1  

 

ฐำนท่ี  3  

 

 

 

 

 

 
 
ฐานที่ 4 
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เม่ือท ากิจกรรมครบ  4 ฐาน แล้วให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับเกียรติบัตร 
 

 

   2.๔.สร้างคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเพือ่ต่อต้ำนกำรทุจริต อบรมสร้ำงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร 
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2.5  เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสำธำรณะชน ได้แก่ 
    2.5.1 กิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต “ประชำสัมพันธ์กำรต้ำนทุจริต” 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
“ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต”ผ่านระบบเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนมและ
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต ในการท ากิจกรรมหน้าเสาธงและการประชุมบุคลากร ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดังภาพ 
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 2.5.2 กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม ๕ ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ กิจกรรม ๕ ส.         
ท ำควำมดี “เขตสุจริต จิตอำสำ” บุคลำกรในสังกัด ทุกกลุ่มงำน ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรม เป็นอย่ำงดี  

กิจกรรม 5 ส ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” จะด ำเนินกำรท้ังในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และร่วมกับ
หน่วยงำน องค์กร อื่นๆ ดังภาพ 
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 2.5.3 กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี ้
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1. จัดประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในของส ำนักงำน
เขต 

พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จ ำนวน 4  ครั้ง 
2. ครั้งท่ี  1 ประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนและจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำร 

ปฏิบัติงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  
ครั้งท่ี  2 ประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT : Internal 

Integrity and Transparency Assessment) กำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก  (EIT : 
External Integrity and Transparency Assessment)  

ครั้งท่ี  3 ประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT : Open Data Integrity 
and Transparency Assessment) 

ครั้งท่ี  4 ประชุมติดตำมกำรด ำเนินกำรตอบข้อมูล OIT 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจแก่ผู้มำ

รับ 
บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มงำน ในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 

4. ประกำศปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในส ำนักงำนพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 

นครพนม 
5. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในส ำนักงำนพื้นท่ี 

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
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 2.5.4 กิจกรรมสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์กำรต้ำนทุจริต / กำรจัดแสดงผลงำนกำรด ำเนินงำนด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส และกำรเสริมสร้ำงธรรมภิบำลในองค์กร 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินกำรสร้ำงส่ือประชำสัมพันธ์กำรต้ำนทุจริต ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม https://www.sesaonkp.go.th/ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นการ
ประชุม อบรม สัมมนา ให้แต่ละกลุ่มส่ือสารการต้านทุจริต อาจผ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ การช้ีแจงส่ือสาร  
การท าจดหมายข่าว เป็นต้น  
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2.5.5 ก ำหนดนโยบำยให้ทุกกลุ่มที่มีกำรจัดประชุม อบรมฯ มีกำรร้องเพลงชำติ สวดมนต์ ไหว้พระและกล่ำว
ค ำปฏิญำณสุจริตทุกคร้ังก่อนด ำเนินกำรประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
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ก่อนกำรประชุมทุกคร้ัง ด ำเนินกิจกรรมตำมแนวปฏิบัติตำมคู่มือเขตดี มีคุณธรรม น ำสุจริต 

- ร้องเพลงชำติ 

- สวดมนต์ไหว้พระ 

- กล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจริต 
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2.5.6 ก ำหนดให้บุคลำกรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดมนต์ 
ไหว้พระ และกล่ำวค ำปฏิญำณสุจริต ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลำ ๐๘.๑๐ น. 
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 2. 5.7 ก ำหนดให้ทุกกลุ่มจัดท ำค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำน พร้อมติดไว้หน้ำห้อง และจัดท ำ 
แบนเนอร์ประชำสัมพันธ์ไว้หน้ำเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงำน และ https://www.sesaonkp.go.th/ 

กลุ่มอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
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กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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 2.6  โครงกำรยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
    2.6.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 
    2.6.2 กำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั เพื่อเปิดเผยให้สำรธำรณะชนรับทรำบ 
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 3. ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ 
    - ก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรเรื่องกำรร้องเรียนกำรทุจริต 
    - ก ำหนดจุดรับเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต จัดท ำป้ำยบอกสถำนที่ติดต่อแจ้งร้องเรียน 
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้เหน็ชัดเจน 
    - จัดให้มีรำยงำนสถิติกำรร้องเรียนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด         
และมีรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน เช่นจ ำนวนเร่ือง เร่ืองที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เร่ืองที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไว้บนหน้ำเว็บไซต์ 
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    - จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่อต้ำนกำรทุจริตไว้บริเวณหน้ำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำนครพนม   
    - จัดท ำสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์/ข้อควำมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และติดไว้บริเวณต่ำง ๆ             
ของหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดป้ำยสัญลักษณ์ในทุกกลุ่มงำน ในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

---------------------------------- 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาลโดยให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้าง
ความศรัทธาเช่ือมั่นแก่สังคมว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ใน
ฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังนี้ขอให้บุคลากร
ทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมและปราศจากการทุจริตภายใต้ข้อ
ปฏิบัติ  ดังนี้  
  ๑.  ด้านความโปร่งใส  :  เปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง  เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนท่ีชัดเจน 

  ๒.  ด้านความพร้อมรับผิด  :  มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้
กฎหมาย  ระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบ
เพื่อให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น 

  ๓.  ด้านการปลอดจากการทุจริต  :  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ี
เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือเรียกรับสินบน 

  ๔.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  :  ไม่ยอมรบัการทุจริตทุกประเภท  และไม่เพิกเฉยท่ีจะ
ด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 

  ๕.  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  :   ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมีความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน   อ านวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการ
งบประมาณ  และการมอบหมายงาน 

 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

         ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๙    เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

   
 

(นายศักดา  ชัยภัย) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
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