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โปร่ง ใสในการด าเนิ นงานของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึก ษาพิษ ณุ โ ลก อุ ต รดิ ต ถ์ ออนไลน์ ประจ าปี
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บทที่ 1 บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
สานั ก งาน ป.ป.ช. โดยส านั ก ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใส ได้ ศึ ก ษาราย ละเอี ย ดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2564 โดยมุ่ง เน้ นการออกแบบการขับ เคลื่ อ นการประเมิ น อย่ างเป็ น ระบบ ลดภาระของหน่ว ยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง ลดการใช้จ่า ยงบประมาณ และเพิ่มประสิท ธิภาพของการป้อ งกันการทุจ ริตเชิ งรุกรวมถึงให้ความสาคั ญ
ในการพัฒ นาเกณฑ์ การประเมิ นให้ เกิดการสนับสนุนต่ อการยกระดับ ค่าคะแนนดัชนี การรั บการทุจ ริตของประเทศ
ไทยได้อ ย่า งเป็ นรู ปธรรม ซึ่ง เป็น ไปตามทิศ ทางของยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่า ด้วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2564 ) โดยได้สั งเคราะห์ ผลการวิ จัย เรื่อ งแนวทางการปรับ ปรุ งและแนวการพัฒ นา
เครื่อ งมือ การประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อนาไปสู่ การยกระดั บ
คะแนนดัชนี การรับ รู้ก ารทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้ สูงขึ้ น ซึ่ งจั ดทาโดย
คณะเศรษฐศาสตร์จุฬ าลงกรณ์มหาวิท ยาลัย และได้ศึก ษาข้อ มูลทางวิช าการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อ งกับการออกแบบและ
พัฒนาเครื่ องมือ การประเมินด้ านความโปร่งใสคุณธรรม จริ ยธรรมและการทุจริ ต ทั้ งครื่อ งมือของประเทศไทยและ
เครื่องมือในระดับ สากลเพิ่มเติม เพื่อพั ฒนาเกณฑ์ การประเมิ นให้ส ามารถเกิ ดการป้องกั นการทุจริ ตเชิ งรุ กได้อ ย่างมี
ประสิทธภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการ เครื่องมือส่งเสริ มด้านคุ ณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อ ง
ให้ เป็ นไปในทิศ ทางเดี ยวกัน ลดความซ้ าซ้ อ นของการดาเนิ น การและมุ่ งเน้น การร่ว มด าเนิ นการขั บเคลื่ อ นด้ า น
ธรรมาภิบาล ในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้
๑) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินทีด่ ี ได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simpleand
Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable
๒) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภายในที่คละตาแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไป
จนถึงผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ
๓) ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft
Corruption) และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย
๔) ITA จะต้องช่วยให้ค่า CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ เข้า ใจง่าย
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน
๕) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากว่าจะทาให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน
รู้สึกกังวล
๖) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว
๗) หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และนาผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดาเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมาก
เกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย นอกจากนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ยังได้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
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ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITAS) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
บริหารจัดการข้อมูล และการกากับติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธภาพ รวมไปถึงการวิ เคราะห์และ
ประมวลผลการประเมิน ได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนาข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน
และการวางแผน ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้
1.2 แนวทำงกำรประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน ให้ความ
ร่วมมื อและเข้าร่ว มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา เนินงานของหน่ว ยงานภาครั ฐในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่ องมือ การประเมิ นตามที่ ส านัก งาน ป.ป.ช. กาหนดส านักงาน ป.ป.ช.
ได้ท บทวนกลุ่มเป้ าหมายการประเมิน โดยมี หนัง สือไปยัง กระทรวงต่ างๆ เพื่อ ขอความอนุ เคราะห์ ข้อ มูลหน่ว ยงาน
ภาครัฐ ในสั ง กัด ประกอบกั บ ได้ ศึ กษาค้ น คว้ า ข้อ มู ล เพื่ อ ทบทวนฐานข้ อ มูล หน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ ต้ องเข้ า รับ การ
ประเมิน ตามมติ คณะรัฐ มนตรี โดยมีแ หล่ง ข้อ มูลหลัก ที่สาคัญ ได้ แก่ กฎหมายที่ เกี่ย วข้ องกั บการแบ่งส่ วนราชการ
กฎหมายจัดตั้ งราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ล ะหน่ วยงาน และพระราชบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี
นอกจากนี้ ได้ค้น คว้า ข้อมู ลจากฐานข้ อมูล ภาครัฐที่ เกี่ย วข้ องต่ างๆ เพื่อ กาหนดเป็น กลุ่มเป้า หมายการ ประเมิ นให้
ถูกต้ องและครบถ้ วนมากที่ สุดการด าเนิ นการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของ หน่ว ยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่ านมาถื อว่ าประสบความส าเร็จเป็น อย่ างยิ่ งได้รั บ
ความร่ วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐเป็ นอย่ างดีและได้รั บเสีย งสะท้อ นว่า การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดาเนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ นั้น เป็ นเครี่อ งมือ ที่ช่ วยให้ห น่ว ยงานที่ รับการประเมิน มีก าร ตรวจสอบและ
สอบทานตนเอง มี การปรับปรุง การดาเนิน งานให้ เป็น ไปตามหลั กธรรมาภิ บาลในส่ว นที่ ยังบกพร่อ ง มี การพัฒ นา
ระบบงานให้เกิ ด ความโปร่ง ใส มีก ารปรับ ปรุ งการบริ หารงานและการปฏบั ติง านอย่า งเป็ นธรรม ทั้ง บุ คลากรใน
หน่ ว ยงานและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ วนเสีย ของหน่ ว ยงานเป็ นอย่ า งดี ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนา
นวัต กรรมการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานของส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาใน
รูปแบบออนไลน์ โดยมีแ นวคิด การพั ฒนานวัตกรรมการประเมิน ด้ว ยระบบ ITA Online เพื่ อความสะดวกในการ
จัด เก็บ ข้ อ มู ล รวดเร็ว ในการวิ เคราะห์ แ ละประมวลผล โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ ด้ ว ยระบบเวลาจริ ง ( Real-time
system) และการประเมิ น มี ป ระสิ ท ธภาพ ลดภาระงานด้ า น เอกสาร (Paperless) ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาที่ รับ การประเมิน โดยปรั บปรุง ระบบการเก็บ ข้อ มูล ให้เป็ น แบบออนไลน์เ ต็มรูป แบบในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ได้กาหนดนโยบายที่ 5 “เพิ่มประสิท ธิภาพการบริหาร
จัด การ” และก าหนดประเด็ น กลยุ ท ธ ข้ อ 3.1 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ดการศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน สานัก งานเขตพื้ นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยกาหนดตัวชี้วัด ข้อ (4) ร้อ ย
ละ ของหน่ ว ยงาน ผ่ า น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด า เนิ น งาน ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) และก าหนดแน วทางกา รด าเนิ น งาน ข้ อ (4) ก าหน ดให้
หน่ วยงานในทุก สั งกั ด ใช้ร ะบบการบริ หารจั ดการที่มุ่งเน้ น คุณธรรมและความโปร่ งใส ในการด าเนิน งาน ตาม
หลัก การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ผลการประเมิ น
คุณธรรมและความ โปร่ งใสในการดาเนินงานของส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยังถู กก าหนดเป็ น ตัว ชี้วั ดตามมาตรการปรั บปรุง ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ตัว ชี้ วัด ที่ 6.4 การกากับ ดูแ ลการทุ จริ ต ในส่ วนของการประเมิน การกา กับ ดู แล การทุจ ริต ของผู้บ ริห าร
องค์กรอีกด้วย
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1.3 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของของกำรดำเนินงำนสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำ
มัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
1) ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำรับกำรประเมิน
(1.1) ผู้รับการประเมินแบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency
Assessment Online (IIT Online) จานวน 57 คน
(1.2) ผู้รับการประเมินแบบสารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency
Assessment Online (EIT Online) จานวน 100 คน
(1.3) หัวข้อการประเมิน Open Data Integrity and Transparency Assessment
(OIT) จานวน 43 ข้อ
2) ผลกำรประเมินในภำพรวม
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิ นงานของส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา
พิษ ณุ โลก อุต รดิ ต ถ์ ออนไลน์ ในภาพรวมได้ค ะแนนร้อ ยละเฉลี่ ย 91.24 ซึ่ งถื อ ว่า มีคุ ณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดาเนิน งานอยู่ในระดับ A โดย ตัว ชี้วัดที่ 10 การป้องกัน การทุ จริต ได้คะแนนสูงสุ ด ได้ค ะแนนร้อยละ 100
และรองลงมาคือ ตั วชีว้ ัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้ อยละเฉลี่ย ๙๙.72 ส่วนตั วชี้วัด ที่ได้ค ะแนนต่ ากว่า ตัวชี้วั ด
อื่นๆ คือ ตัวที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.28
(แสดงดังภาพที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ น งาน ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาพิษณุ โลก อุตรดิ ตถ์ ออนไลน์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในภาพรวม (วิ เคราะห์ตามค่า น้ าหนั ก
คะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล)

จากข้อมู ลข้างต้ นแสดงผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธ ยมศึ กษาพิษ ณุโ ลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในภาพรวม วิเคราะห์ ตาม
ค่าน้ าหนั กคะแนนของแต่ล ะแหล่ งข้ อมู ล พบว่า แบบประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิน งาน ของ
สานัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุต รดิ ตถ์ ออนไลน์ ประจ าปี ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่ มี
สัดส่ว นค่า น้าหนั กคะแนน สูงสุ ด ได้ แก่ แบบ OIT มีค่า น้าหนักคะแนน 35.06 (คิดเป็ นร้อ ยละ 87.65) รองลงมา
ได้แ ก่ แบบ IIT มีค่ าน้ าหนั ก มี ค่ าน้ าหนัก คะแนน 26.72 (คิ ดเป็น ร้อ ยละ 89.07) และ แบบ EIT มีค่ าน้ าหนั ก
คะแนน 26.72 (คิดเป็นร้อยละ 89.07) มีสัดส่วนค่าน้าหนักคะแนนต่าสุด
๓) กำรจัดอันดั บผลคะแนนรวมกำรประเมินคุ ณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิน งำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำออนไลน์
การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของสานั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ออนไลน์ ป ระจ าปี ง บประมาณพ.ศ.๒๕๖4 จานวนทั้ ง สิ้น ๒๒๕ เขต ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อยู่ในลาดับที่ ๑61 จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในลาดับที่ 147
(แสดงภาพที่ 2)
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๔) กำรจัดอันดับผลคะแนนรวมกำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำมัธยศึ กษำพิ ษณุโ ลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ จำแนกตำมแหล่งข้อมูล
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จาแนกตามแหล่งข้อมูล ได้แก่
1) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา (Internal) คะแนนเต็ม
30 คะแนน คะแนนการประเมิน 29.46 คะแนน
2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (External) คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนการประเมิน 26.72 คะแนน
๓) การเปิดเผยข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Open Data) คะแนนเต็ม ๔๐คะแนน
คะแนนการประเมิน 35.06 คะแนน
(แสดงรายละเอียดของคะแนนดังภาพที่ 3)

5) ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์ รำยเขตตรวจรำชกำร
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์เขตตรวจราชการที่ 17 จานวน 15 เขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ อยู่ในลาดับที่ 14 (ดังแสดงดังภาพที่ 4)
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๖) ผลคะแนนกำรประเมิน คุณรธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนั กงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึก ษณำพิษณุโ ลก อุตรดิตถ์ กำรศึกษำออนไลน์ จำแนกตำมตัวชี้วัดกำรประเมิน
(แสดงดังภำพที่ ๕)
ตัวชี้วัดที่

รำยกำรตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

ระดับ

ตัวชี้วัดที่ 1

การปฏิบัติหน้าที่

๙๙.71

AA

ตัวชี้วัดที่ 2

การใช้งบประมาณ

98.69

AA

ตัวชี้วัดที่ 3

การใช้อานาจ

๙9.72

AA

ตัวชี้วัดที่ 4

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

๙3.81

AA

ตัวชี้วัดที่ 5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

9๙.๑3

AA

ตัวชี้วัดที่ 6

คุณภาพการดาเนินงาน

93.86

AA

ตัวชี้วัดที่ 7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

๘8.46

A

ตัวชี้วัดที่ 8

การปรับปรุงระบบการทางาน

84.83

B

ตัวชี้วัดที่ 9

การเปิดเผยข้อมูล

75.28

B

ตัวชี้วัดที่ 10

การป้องกันการทุจริต

100.00

AA

1.4 สรุปผลกำรประเมินคุ ณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำ
ออนไลน์
ผลการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา
พิษณุ โลก อุตรดิ ตถ์ ออนไลน์ ในภาพรวมได้ค ะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.24 ซึ่งถื อว่ามี คุณธรรมและความโปร่ง ใส ใน
การดาเนินงานอยู่ในระดับ A โดยจาแนกได้ดังนี้
ตัว ชี้วั ดได้ค ะแนนร้ อยละเฉลี่ย มากกวาร้อ ยละ ๙๕ ขึ้น ไป เรี ย งคะแนนจากมากไปหาน้ อ ย มี ๕ ตั วชี้ วั ด
ได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ ค ะแน นร้ อ ยละเฉลี่ ย 100.00 ตั ว ชี้ วั ด 3 การใช้ อ านา จ
ได้ค ะแนนร้อ ยละเฉลี่ ย ๙๙.72 ตัว ชี้ วัด 1 การปฏิ บัติ หน้ าที่ ได้ค ะแนนร้อ ยละเฉลี่ ย ๙9.71 ตัว ชี้วั ดที่ 5 การ
แก้ ไขปั ญ หาการทุ จริ ต ได้ คะแนนร้อ ยละเฉลี่ย ๙9.13 และตั วชี้ วัดที่ 2 การใช้ง บประมาณ ได้ คะแนนร้ อยละ
เฉลี่ย ๙8.63
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ลงมา เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวชี้วัดที่
6 คุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๙3.86 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย ๙๓.81 ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘8.46 ตัวชี้วัดที่ 8
การปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘4.83
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่าสุด คือตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.28
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1.5 อภิปรำยผลกำรประเมินคุ ณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนั กงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพำณุโ ลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์

1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของสานักงานเขตพื้ นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
พิษ ณุโ ลก อุ ตรดิต ถ์ ออนไลน์ โดยภาพรวมได้ คะแนนร้อ ยละเฉลี่ย 9๑.24 ซึ่ งมี คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนิน งาน อยู่ในระดับ A และเมื่ อเปรีย บเทีย บกับผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ ดา เนินงานของ
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา ในปีที่ ผ่ านมา พบว่า เพิ่ มขึ้น + 9.35 คะแนน ทั้ง นี้เ นื่อ งมาจาก ในปีง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4 เป็ นการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด า เนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึ กษาพิษ ณุโลก อุตรดิต ถ์ ครั้ง ที่ 7 ซึ่งส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึ กษาพิ ษณุโลก อุตรดิ ตถ์ ดาเนินการ
ประเมิน อย่ างต่อ เนื่ อ งเป็น ระยะเวลาติด ต่ อกั น 7 ปี งบประมาณ และส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา มัธ ยมศึ ก ษา
พิษณุโ ลก อุ ตรดิต ถ์ ได้น าข้อ สังเกตจากผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่ง ใสในการดา เนินงาน ของสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึก ษา ครั้ งทีผ่ ่ านมาไปปรั บปรุงจุ ดอ่ อนและพัฒ นา นอกจากนี้ สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาได้จั ดท า
แผนปฏบั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงาน เป็ น ครั้ งที่ 4 ซึ่ ง เป็ น ผลจากการ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ จั ดประชุ มชี้ แ จงแนวทางการประเมิ น คุณธรรมและความโปร่ง ใส ในการ
ดาเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาออนไลน์ ประจ าปี 2564 (ITA Online) ให้ กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ การ
ประเมิน ITA Online ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้เ ตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ การประเมิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 4 ช่อ งทางที่ สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานได้จั ดขึ้ น ทาให้ส านัก งาน
เขตพื้ นที่การศึกษามัธ ยมศึก ษาพิ ษณุโลก อุต รดิตถ์ ดาเนินการต่า ง ๆ อย่างเป็นระบบ ลดการเกิด ผลประโยชน์ ทั บ
ซ้อน เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงาน พบว่าคะแนนประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มขึ้น
2) แนวทางการพัฒนาผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของสานั กงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก อุ ต รดิ ต ถ์ ประจ าปี 2564 (ITA Online) มี ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลให้ ค ะแนน เพิ่ มขึ้ น
ดังต่อไปนี้
2.๑ จัด ประชุ มคณะทางานและผู้มีส่ วนเกี่ ยวข้ อง (Steak holder) เพื่อวางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อ มูล ถึ งจุ ดเด่ น และจุ ดด้ อยของแต่ ละตัว ชี้วั ด เพื่อ น ามาพั ฒ นา ปรับ ปรุ ง หาแนวทางยกระดับ คุ ณภาพ ในการ
เตรีย มความพร้อ มรั บการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานของสานัก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษา
ออนไลน์ ประจาปี 2565 (ITA Online) โดยให้ ผู้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง (Steak holder) เข้ า มาเป็ น ภาคี เครื อข่ า ยที่
เข้มแข็งในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน และร่วมภาคภูมิใจ
๒.๒ จัดระบบการนาเสนอเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการเปิดเผยข้อมูลทุกด้านของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินที่กาหนดไว้
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2.๓ การบริห ารจัดการยกระดับคะแนนให้สูง ขึ้น ปีงบประมาณ ๒๕๖4 สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิต ถ์ ได้จั ดสรรงบประมาณจากส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานจานวน
80,000 บาท (แปดหมื่น บาทถ้วน) ได้ต ระหนักและใช้ งบประมาณที่ ได้รับ จัดสรรมาอย่า งคุ้มค่ า และเต็ มศัก ยภาพ
เพื่อประกาศมาตรการ แนวทาง วิธีการดาเนินกิ จกรรมต่างๆ เพื่ อต่อต้ านการทุจ ริตทุก รูปแบบ ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้ ผู้บริหาร ครู บุ คลากรทางการศึกษาและนัก เรียนในสังกัดอย่ าง ต่อ เนื่อง แต่ผลการ
ประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิ น งานของสานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา มั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โ ลก
อุตรดิตถ์ ออนไลน์ (ITA Online) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีล าดับ ที่ดี ขึ้น แต่ยั ง มี ตัว ชี้วัด บางข้อที่ มีคะแนน
การประเมินต่ากวาร้อยละ 95 ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๙3.86
ได้แก่ การประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่ ว ยงาน ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้า ที่ โดยยึ ด หลัก ตามมาตรฐาน ขั้ น ตอน และ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ เลือกปฏิ บั ติ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ได้คะแนน ร้อยละเฉลี่ย ๙๓.81
ได้แก่ การประเมินการรับ รู้ของบุคลากรภายในหน่ วยงานต่อการใช้ท รัพย์สิน ของราชการ
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกั บพฤติกรรของบุคลากรภายใน ในการนาทรั พย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรื อ
นาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘8.46
ได้ แ ก่ การประเมิ น การรับ รู้ ข องผู้ รั บ บริ การ ผู้ มาติ ด ต่อ หรื อผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของ
หน่วยงานต่อประสิท ธิภาพของการสื่อสาร ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้ อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่า ง
ๆ ต่อ สาธารณชน ผ่ า นช่ อ งทางที่ หลากหลาย สามารถเข้ าถึ งได้ ง่า ย ไม่ ซับ ซ้ อน โดยข้ อมู ล ที่เ ผยแพร่ จ ะต้ อ ง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘4.83
ได้แ ก่ การให้ บริ การแก่ผู้ มาติดต่ อ มี การปรั บปรุ งคุณภาพการปฏิบั ติงาน/การให้บริ การ
ที่ดีขึ้ น การปรับปรุง วิธี การและขั้ นตอนการดาเนิ นงาน/การให้ บริ การดีขึ้ น มี การน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการ
ดาเนิ นงาน/การให้บ ริการ ให้เ กิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้ น เปิ ดโอกาสให้ ผู้รับ บริก ารเข้ าไปมี ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่าสุด คือตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.28 คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๗.๗๘ ได้แก่ โครงสร้าง ข้ อมูลผู้บริหาร อานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์
หรื อแผนพั ฒ นา หน่ วยงาน ข้อ มู ลการติ ดต่ อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อง (๒) การบริห ารงาน ได้ ค ะแนนร้ อยละเฉลี่ ย
๗๕.๐๐ ได้ แ ก่ แ ผน ด าเนิ น งานประจ าปี รายงานการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งาน ประจ าปี ร อบ 6 เดื อ น
รายงานผล การด าเนินงานประจาปี คู่มือหรื อมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรื อมาตรฐานการให้ บริการ ข้อมูลเชิ ง
สถิติ การให้บริ การ รายงานผลการส ารวจความพึง พอใจในการให้ บริการ E-Service (๓) การส่งเสริมความโปร่งใส
ได้คะแนนร้อยละ เฉลี่ย ๗๗.๗๘ ได้แ ก่ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทาง
แจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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บทที่ 2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. แนวทำงกำรนำผลวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิ บัติหน่วยงำน
จากการวิเคราะห์ผ ลการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อพัฒ นา
กิจ กรรมเสริ มสร้ างคุณธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในส านั ก งานเขตพื้ น ทีก่ ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาพิ ษ ณุโ ลก
อุตรดิตถ์ ให้ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเกิ ดการพั ฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ การด าเนิ นงานที่ ส่งผลโดยตรงให้ส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษามั ธยมศึก ษาพิษ ณุโลก อุ ตรดิต ถ์ ที่ ต้อ ง
ดาเนิน การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ หน้า ที่ของเจ้าหน้ าที่ รณรงค์ และส่ งเสริมค่านิย มเรื่องการซื่ อสัตย์ สุจริ ต
ใช้วิธีบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใช้วิธี บริหารบุค คลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส่ งเสริ มให้ผู้ บังคับ บัญชาปฏิ บัติตนเป็น แบบอย่างที่ ดี เพื่ อให้บ รรลุ ตามนโยบายรัฐบาล ในการ
ป้องกั นและปราบปรามการทุ จริต เพื่อสร้างหน่ว ยงานราชการใสสะอาด และจะต้อ งเผยแพร่ ข้อมูล ที่เป็ น ปั จจุบั น
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่ อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ
ใน 3
ตัวชี้วัด คือ
๑. ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.28 อยู่ในระดับ B ประกอบด้วย
1) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 71.43
ประกอบด้วย
1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
1.2 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน
1.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
1.5 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
1.7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
2) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 25.00
ประกอบด้วย
2.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
3) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.00
ประกอบด้วย
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช อบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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๒. ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนั กงำนพื้น ที่
กำรศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์
๒.๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บุคลากร ใน
สังกัด ต้องปรับเปลี่ยนวิ ธีการดาเนิน งาน เรียนรู้และปรับวิ ถีชีวิต ใหม่ที่ ต้องให้ความสาคัญและเตรี ยมความพร้ อม ใน
การจัด การกับ สถานการณ์ ดัง กล่ าวให้เป็ นไปด้ วยความเรียบร้อ ย ซึ่งเป็น ช่ว งที่มีความคาบเกี่ ยวกับ การเก็ บข้ อมู ล
และเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการประเมิน ITA Online ส่งผลให้ได้รับคะแนนการประเมินในบางข้อน้อยลง
๒.๒) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วดั
การประเมินและประเด็นย่อยในการพิจารณาบางรายการ จึงทาให้ผู้รับผิ ดชอบมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงส่งผล
ให้ได้รับคะแนนการประเมินในบางข้อน้อยลง
3.ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณ ธรรมและโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของเขตพื้ นที่ก ำรศึ กษำมัธยมศึก ษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์
จากปัจ จัย ทั้งหมด จ านวน 10 ตัว ชี้วั ด ที่ ส่ง ผลให้ผ ลคะแนนการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนิ นงานของสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาพิษ ณุโลก อุต รดิต ถ์ ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นั้น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก อุ ต รดิต ถ์ จึ งได้ น าข้ อ มู ล ผลการประเมิ น มาวิ เคราะห์
สัง เคราะห์ ตามตั วชี้ วั ดทุ ก ประเด็ น แล้ วก าหนดแนวทางการดาเนิ น งาน และแผนปฏิ บัติ การป้อ งกัน การทุ จ ริ ต
สานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิต ถ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีร ายละเอีย ด
กิจ กรรมต่ าง ๆ เพื่ อยกระดั บผลการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิน งานของ สานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งาน และแผนปฏิ บั ติ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึ กษาพิษ ณุโ ลก อุต รดิต ถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รายละเอีย ดกิ จกรรมต่างๆ เพื่อยกระดั บ
ผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุโลก
อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาทิเช่น
3.1) กาหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ดังนี้
(1) กาหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(2) กาหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
(3) กาหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
(4) ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
(5) กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(6) กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
(7) กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(๘) กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(9) กาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(10) กาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
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๓.๒) กาหนดให้ดาเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) เข้ามีส่วนร่วม โดยลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) ระหว่างบุคลากรในสังกัดกับผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
(2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่ อการทุจริต
“บุคลากร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หัวใจต้านทุจริต”
(๓) โครงการปรับ ฐานความคิด ปลูก จิต สานึ ก ให้ ผู้มีส่วนได้ ส่ว นเสี ย (Steak holder) ทั้ งใน
สานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาและสถานศึก ษาในสั งกั ด สามารถแยกแยะร ะหว่ า งผลประโยชน์ ส่ว นตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
(4) โครงการอบรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่ อต่อ ต้านการทุจริต ให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Steak holder) ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
(5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่
- กิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทาความดี “เขตสุจริต จิตอาสา”
- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การดาเนินงานด้านการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร
- กาหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้ พระ
และกล่าวคาปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดาเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- กาหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ
กล่าวคาปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.๑0 น.
(๖) โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใส
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สาธารณะชนรับทราบ
(7) ส่งเสริมการดาเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่
- กาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
-กาหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจัดทาป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน
- จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในสังกั ด และ
มีรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจานวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เรื่องที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขนาด 2 เมตร* 50 ซม.
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4. กำหนดมำตกำรส่งเสริมคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสภำยในสำนั กงำนเขตกำรศึก ษำ มัธยมศึกษำ
พิษณุโลก อุตรดิตถ์
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร โครงการเสริมสร้ างคุ ณธรรม จริ ยธรรม
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึ กษาพิ ษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ได้ ประชุ มพิ จารณาผลการประเมิน ความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่าควรมีการดาเนินการ ดังนี้
กาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน และแผนปฏิ บัติก าร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
ในสถานศึก ษาและสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาพิษณุ โลก อุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยได้ ป ระกาศมาตรการส่ง เสริ มคุ ณธรรมและความโปร่ งใสภายในสานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ ก ษา
พิษ ณุ โ ลก อุ ตรดิ ต ถ์ โดยมี รายละเอี ย ดกิ จกรรมต่ า งๆ เพื่ อยกระดั บ ผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ง ใส
ในการด าเนิ น งานของส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพิ ษ ณโลก อุ ต รดิ ต ถ์ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 อาทิเช่น
4.1 กาหนดให้ดาเนิน กิจกรรมการประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อ สัตย์ สุจริต การประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยกาหนดนโยบายต่าง ๆ ดังนี้
(1) กาหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(2) กาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(3) กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(4) กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
(5) กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(6) กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๔.๒ กาหนดให้ดาเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือปฏิ บัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตระหว่างบุคลากรในสังกัดและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึก ษาพิษ ณุโลก อุตรดิตถ์
(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในหน้าที่ และร่วมกันจัดทาวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของทุก คน
(3) กิจกรรมเขตสุจริต จิตอาสา ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ในการทากิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ และมีการจัดเวรให้บุคลากรในสังกัดทุกคน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง
(๔) กาหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหวพระ
และกล่าวคาปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดาเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
(๕) กาหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ
กล่าวคาปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.๑0 น.
(๖) กาหนดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันบริเวณโดยรอบอาคารสานักงาน
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4.3 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ประชาชนทั่ วไป ได้ตระหนักและรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
(๑) จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขนาด 2 เมตร* 50 ซม.
(๒) จัดทาป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน
ไว้บริเวณต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิ ษณุโลก อุตรดิตถ์
(๓) เน้นข้อความช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตในหน้าเว็บ https://www.secplkutt.go.th/index6501.html ให้มีขนาดใหญ่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายขึ้น
(๔) เพิ่ มช่ อ งทางการติ ด ต่ อ Social Media (Line) กลุ่ มกฎหมายและคดี เพื่ อ เพิ่ มช่ อ งทางการ
ให้ คาปรึก ษา แนะน า และการร้อ งเรีย น ส าหรั บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา หรื อ บุค คลภายนอก
สามารถติดต่อนิติกร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาพิษ ณุโลก อุตรดิตถ์ ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๕) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เ ป็น
ปัจจุบั น และมี การรายงานความก้ าวหน้าการจั ดการเรื่อ งร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่ องที่อยู่ ระหว่างด าเนิ นการ
เรื่อ งที่ ดาเนิ น การแล้ว เสร็ จไว้ บนหน้ าเว็บ ไซต์ ข องส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก อุ ตรดิ ต ถ์
ในกลุ่มกฎหมายและคดี
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บทที่ 3 ขั้นตอนวิธีกำรดำเนินงำน
1. ดาเนิ นการแต่ง ตั้งคณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนปฏิบัติ การป้องกั นการทุจริ ต สานักงานพื้น ทีก่ ารศึกษา
มัยมศึ กษาพิษณุ โลก อุตรดิตถ์ ประจาปี 2565 คาสั่งส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามั ธยมศึกษาพิษ ณุโลก อุต รดิต ถ์
ที่ 232/2565 เรื่อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก อุ ต รดิ ต ถ์ ลงวั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2565 โดยค าสั่ ง ดั ง กล่ า ว ได้ ม อบหมา ย
คณะกรรมการตามคาสั่ง มีหน้าที่ ดังนี้
1) ดาเนินการวิเคราะห์ความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทุ กกลุ่มงาน ทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาพิษ ณุโลก อุตรดิตถ์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสีย่ ง
ของระบบควบคุมภายใน
2) ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA) ปี 2564
เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษ ณุโลก
อุตรดิตถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3) ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกกิจกรรม
5) กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6) ดาเนินการจัดทามาตรการต่าง ๆ ดังนี้
6.1 กาหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
6.2 กาหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
6.3 กาหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
6.4 ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
6.5 กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
6.6 กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
6.7 กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
6.8 กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
7) ดาเนินการเตรียมความพร้อมการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสฯ โดยได้มีก ารจัดประชุม
คณะกรรมการตามคาสั่งฯ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ 2564 และจัดทาแนวทาง
การดาเนินการฯ ประจาปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมขวัญชนก รำยละเอียดดังเอกสำร หน้ำที่ 28 – 29
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2. กำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำมัธยม
ศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ประกำศ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2565) รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 33 – 34
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึ ก ษาพิษ ณุ โลก อุต รดิ ต ถ์ โดยคณะกรรมการขั บเคลื่ อน การ
ดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติก ารป้อ งกั น การทุ จ ริต ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ กษาพิ ษ ณุ โลก อุต รดิ ต ถ์
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ พิ จารณาผลการประเมิน ความโปร่งใสในการดา เนิ นงานของส านั กงานเขต
พื้น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพิษ ณุ โลก อุ ต รดิต ถ์ ออนไลน์ ประจ าปี ง บประมาณ 2564 แล้ว เห็ น ว่ า ควรมี ก าร
ดาเนิน การ ดั งนี้ กาหนดแนวทางการดาเนินงาน กาหนดมาตรการ และแผนปฏิ บัติการป้องกั นสานั กงานเขตพื้น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษาพิษ ณุโลก อุตรดิ ตถ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อ
ยกระดั บผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา มัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
2.1. กำหนดนโยบำยส่งเสริมคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ดังนี้
1) กาหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2) กาหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
3) กาหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
4) ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
5) กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
6) กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
7) กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
8) กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
9) กาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
10) กาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
2.2 ก ำหนดให้ ด ำเน ิน กิ จ กรรมกำรสริ ม สร้ ำ งธรรมำภิ บ าลในส ำนั ก งำนเข ตพื้ น ที่ ศีก ษำ
มัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) เข้ามามีส่วนร่วม โดยลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (MOU) ระหว่างบุคลากรในสังกัดและผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุ โลก อุตรดิตถ์
2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึก และค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทน
ต่อการทุจริต “บุคลากร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หัวใจต้านทุจริต”
๓) โครงการปรับฐานความคิด ปลูกจิตสานึก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder)
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่ วนรวม
4) โครงการอบรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิ บัติงานเพื่ อต่อ ต้านการทุจริต
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่
- กิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทาความดี “เขตสุจริต จิตอาสา”
- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การดาเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร
- กาหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มงานที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ
สวดมนต์ ไ หว้ พระ และกล่ า วค าปฏิ ญ าณสุ จ ริ ต ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นด าเนิ น การประชุ ม โดยให้ ทุ ก กลุ่ มงาน ถื อ ปฏิ บั ติ
อย่างเคร่งครัด
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- กาหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระ และกล่าวคาปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.๑0 น.
6) โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุ ณธรรม และ
ความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ
7) ส่งเสริมการดาเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่
- กาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
- กาหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทาป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน
- จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้า ที่
ในสังกัด และมีรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เรื่อง
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขนาด 2 เมตร* 50 ซม.
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3. กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำดำเนิ นกำรกิ จกรรมตำมแผนปฏิบั ติกำรป้องกันกำรทุจริ ต สำนักงำนเขตพิ้นที่กำรศึก ษำมัธยมศึ กษำพิ ษณุโ ลก อุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ลำดับ
รำยละเอียดดำเนินงำน
1 กำหนดนโยบำยส่งเสริมคุ ณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ดังนี้
1) กาหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2) กาหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
3) กาหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
4) ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหาร
5) กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
6) กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
7) กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
8) กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
9) กาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
10) กาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
2 กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมกำรเสริมสร้ ำงธรรมำภิ บำลในสำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำมั ธยมศึก ษำ
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่ว มมือ ปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (MOU)
ระหว่างบุคลากรในสังกัดและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึก ษาพิษ ณุโลก อุตรดิตถ์
2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต
“บุคลากร สพม.พล อต หัวใจต้านทุจริต”

ระยะเวลำดำเนินกำร
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
30 มิถุนายน 2565

ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
30 มิถุนายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
1. นายคณิน อุดมความสุข
2. นางสุวณี น้อยผา
3. ส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสุวรรณ
4. นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
5. นางนิภาดา สุขสบาย

1.นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
2.นางปาริตา ศรีวิชา
3.นางวรณัน ทองดอนคา
4.นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์

18

ลำดับ

3

รำยละเอียดดำเนินงำน
3) โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม อบรมให้ความรู้
4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อ ต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
5)โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่
- กิจกรรมสร้งจิตสานึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทาความดี “เขตสุจริต จิตอาสา”
- กาหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคา
ปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.10 น.
- กิจกรรมสร้างสือ่ ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และ
การเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร
- กาหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มกี ารจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว
คาปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดาเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โครงกำรยกระดับกำรทำงำนให้สอดคล้ องกับ กำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหนวยงำนภำครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใส
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ
- ส่งเสริมการดาเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่
1) กาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
2) จดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมีรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่ อง เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เรื่องที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี

ระยะเวลำดำเนินกำร
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน มิถุนายน 2565

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร สพม.พล อต ทุกคน
1 ตุลาคม
2564
–
30 กันยายน
2565

ภายในวันที่
12 กรกฎาคม 2565

1. นายคณิน อุดมความสุข
2. นางสุวณี น้อยผา
3. ส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสุวรรณ
4. นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
5. นางนิภาดา สุขสบาย
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ลำดับ

รำยละเอียดดำเนินงำน
3) กาหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทาป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน
4) จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขนาด 2 เมตร* 50 ซม.

ระยะเวลำดำเนินกำร
ภายในวันที่
12 กรกฎาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดาเนินงานฯ
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4. รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
4.1 ดำเนินกำรจัดทำประกำศ และปฏิบัติตำมำตรกำรส่งเสริมคุณ ธรรมและควำมโปร่งใส ในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึก ษำพิ ษณุ โลก อุตรดิตถ์
กำหนดนโยบำยส่งเสริมคุ ณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ดังนี้
1) กาหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ ำที่ ๓5 - 39
2) กาหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่
40-44
3) กาหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการนดาเนินงาน รายละเอียด
รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 45 - ๔9
4) ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 53 - 63
5) กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 64 – 6๗
6) กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำ ที่ 68 - 69
7) กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 70 - ๗๓
8) กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำ ที่ ๗4 -๗5
4.2 กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมกำรเสริมสร้ ำงธรรมำภิ บำลในสำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำ มัธยมศึกษำ
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) เข้ามามีส่วนร่วม โดยลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมื อปฏิบัติห น้าที่ด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต (MOU) ระหว่างบุ คลากรในสังกัดกับผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยได้จัด ทาประกาศเจตจานงสุ จริตเป็ นเอกสาร และให้บุคลากรในสังกัดได้
ลงนาม บั นทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปฏิบัติห น้าที่ด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต (MOU) รำยละเอียดดัง เอกสำรหน้ำที่ ๗6 77
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2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่ อการทุจริต
“บุคลากร สพม.พษณุโลก อุตรดิตถ์ หัวใจต้านทุจริต” ส่งให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้านการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริต โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “ZERO Tolerance ชาว สพม.พิษณุโลก อตรดิตถ์ ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” ในของที่ระลึก ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลภายนอกทราบถึงการไม่ทนต่อการทุจริต

3) กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย เว้นระยะห่างทาง
สังคม
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4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่ อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร

5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่
- กิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทาความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” ได้มีส่วน
ร่วมกับส่วนราชการอื่นในการทากิจกรรม และ บุคลากรในสังกัดทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ ในวันสาคัญต่าง ๆ
โดยทาความสะอาดทุกพื้นที่ในบริเวณสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึก ษาพิษ ณุโลก อุตรดิตถ์
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- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การดาเนินงานด้านการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร ให้ผู้มาติดต่อราชการใช้เป็นจุดถ่ายรูป (Check in) พร้อมทั้งมีจุด
ล้างมือเพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้ทาความสะอาดก่อนเข้าไปติดต่อราชการ ซึ่งเป็นการสนองนโยบายการป้องกัน
การแพร่เชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในสถานที่ ราชการของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษ ณุโลก
อุตรดิตถ์ ด้วย ดังนี้
(1) จัดทาป้ายต่อต้านการการทุจริต ขนาด 2*3.5 เมตร ไว้บริเวณหน้าสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

(๒) จัดทาตราสัญลักษณ์สานักงานเขตพื้นที่สุจริต (โฟมบอร์ด) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๘๐ ซม. จานวน ๑ อัน
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(๓) จัดทาป้ายชื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิ ษณุโลก อุตรดิตถ์
ขนาด 1.5 * 2 เมตร

(๔) จัดทาป้ายสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ขนาด 90 * 150 ซม.

- กาหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มทีม่ ีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
และกล่าวคาปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดาเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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- กาหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ
กล่าวคาปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.10 น.
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(๖) ส่งเสริมการดาเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่
- กาหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยได้กาหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งกล่องรับแจ้งเบาะแสการทุจริต และทางหน้าเวบไซต์ https://www.secplkutt.go.th/index6501.html

- จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมีรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่องทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี รายละเอียดดังเอกสารหน้าที่ ๘๘
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บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลกำรดำเนินงำนแต่ ละกิ จกรรม ดังนี้
๑.๑ การลงนามความร่ว มมือปฏิบัติ หน้า ทีด่ ้ว ยความซื่อ สัตย์สุ จริต (MOU) ระหว่างบุคลากรในสังกั ดและ
ผูอ้ านวยการสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาพิ ษณุโ ลก อุตรดิต ถ์ โดย นายสุดเขต สวยสม ได้ ประกาศ
เจตจ านงการบริห ารงานด้ว ยความซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ซึ่ ง มี บุ ค ลากรในสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ กษา
พิษ ณุ โลก อุ ต รดิ ต ถ์ จานวน ๖4 คน ได้ล งนามความร่ วมมื อปฏิ บั ติห น้ า ทีด่ ้ ว ยความซื่ อสั ต ย์สุ จ ริต (MOU) กั บ
นายสุดเขต สวยสม ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษ ณุโลก อุตรดิตถ์
1.2 โครงการปลู ก ฝั งและสร้ า งจิ ตส านึ ก และค่ า นิ ย มการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และไม่ ท น ต่ อ การทุ จ ริ ต
“บุค ลากร สพม.พิ ษ ณุ โลก อุ ต รดิ ต ถ์ หั วใจต้า นทุ จริ ต ” มี บุ คลากรในสั งกั ด เข้ า กิจ กรรม ทั้ ง สิ้น จ านวน ๖4 คน
ประกอบด้ ว ย ผู้ อานวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา รองผู้ อานวยการสานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา และ
บุคลากรทางการศึกษา
1.3 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม สร้างสานึกจิตสาธารณะ และปลูกฝักค่านิยมในการต้านทุจริต
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1.4 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อ ต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษ ณุโลก อุตรดิตถ์

1.5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่
1) กิจกรรมสร้า งจิต สานึ กสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทาความดี “เขตสุจ ริต จิตอาสา” เพื่ อเป็น การ
สร้า งจิ ตส านึ กสาธารณะให้แ ก่บุ คลากรในสั งกัด สานัก งานเขตพื้น ทีก่ ารศึก ษามัธยมศึ กษาพิ ษ ณุโ ลก อุต รดิ ตถ์ จึ ง
กาหนดให้ บุค ลากรในสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษามัธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิ ตถ์ ทุ กคนร่ว มกิ จกรรม 5 ส. ทา
ความดี “เขตสุ จริ ต จิต อาสา” ขึ้ น ในทุก ๆ วั นส าคัญ โดยกาหนดให้ บุ คลากรทุ ก คนมีส่ วนร่ วมใน การทาความ
สะอาดบริ เวณต่าง ๆ ในพื้นที่ สานั กงานเขตที่การศึก ษามั ธยมศึกษาพิษ ณุโลก อุต รดิต ถ์ ซึ่ งได้รั บ ความร่ วมมื อจาก
บุคลากรทุ กคนเป็นอย่างดี ส่ง ผลให้ บุคลากรมีความรัก ในสถานที่ ปฏบั ติงานมากยิ่งขึ้ นต้อ งการ รัก ษาความสะอาด
ดูแลรักษาให้สวยงาม โดยบางคนได้บริจาคต้นไม้ วั สดุอปุกรณ์เพื่อประดับตกแต่งพื้นที่ พักผ่ อน ส่วนรวม
2) มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้ พระ และกล่า วคาปฏิญ าณสุ จริตทุ กครั้ งก่อ นดาเนินการประชุ ม
ทุ กครั้ ง เพื่ อ เป็ น การสร้ างวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ไ ม่ท น ต่อ การทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษา
พิษณุ โลก อุตรดิตถ์ จึง ได้กาหนดให้มี การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่ าวค าปฏิ ญาณสุจ ริตทุ กครั้ งก่อ น
ดาเนินการประชุม
3) กาหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวพระ และ
กล่าวคาปฏิ ญาณสุจริต ทุกวั นจัน ทร์ ตั้ งแต่เวลา 08.10 น. โดยผู้รับ ผิดชอบได้ด าเนิน การจั ดทาตารางกลุ่มงาน ที่
รับ ผิ ด ชอบเชิ ญ ธงชาติ และสวดมนต์ไ หว้ พระ หลั ง จากนั้ น ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขต หรื อ รองผู้ อ านวยการ
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาพิษ ณุ โลก อุ ตรดิต ถ์ ได้ นากล่ าวคาปฏิ ญ าณสุจ ริต และแจ้ งข้ อราชการ
เร่งด่วนให้แก่บุคลากรในสังกัดได้รับทราบร่วมกัน
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1.6 ส่งเสริมการดาเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่
1) กาหนดจุด รับ เรื่อ งร้ องเรียนการทุ จริต ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษามัธ ยมศึ กษาพิ ษณุ โลก
อุตรดิต ถ์ ได้ดาเนินการปรับภู มิทัศน์จั ดให้มีจุ ดต้อนรั บ (Check in) บริ เวณหน้ าอาคารสานัก งานเขตฯ จัดให้มีพื้น ที่
พักผ่ อน มีจุด แจ้ งเบาะแสการทุจ ริต ป้ายสัญ ลักษณ์ “ZERO Tolerance ชาว สพม.พษณุ โลก อตรดิ ตถ์ ไม่ท นต่ อ
การทุจ ริ ต ” ขนาด 2*3 เมตร จัด ท าป้ ายประชาสัมพั น ธ์ ต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไว้ บ ริเ วณหน้ า สานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษาพิษ ณุโ ลก อุต รดิ ตถ์ ขนาด 3 เมตร* 2.5 เมตร เพื่อ เป็ นการกระตุ้น ให้ เกิด จิต สานึก ในการ
ต่อต้าน การไม่ทนต่อการทุจริตให้บุคลากรในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการ
2) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้า ทีใ่ นสังกัด และ
มีร ายงานความก้ าวหน้ าการจัด การเรื่ องร้อ งเรีย น ซึ่ง ตั้ง แต่ ต้น ปี งบประมาณมาจนถึ งเดื อนมิถุ น ายน ไม่ มีเรื่ อ ง
ร้องเรียน
2. ปัญหำและแนวทำงแก้ ไข
เนื่องจากสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด 19 (COVID-19) จึง ทาให้ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดาเนินงานต่าง ๆ โดยบูร ณาการใช้เ ทคโนโลยีเ ข้ามาใช้ ในการบริ หารจัด การ โดยจั ด การประกาศเจตจานงสุ จริ ต
การอบรมมี การเว้นระยะห่า ง และดาเนินการตามประกาศของกระทรวงสาธารสุ ข อย่ างเคร่ งครัด รวมไปถึ งการ
ลงนามความร่วมมือ การปฏิบั ติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุ จริต (MOU) เป็ นรูปแบบ Face to Face และการรับ-ส่ ง
เอกสารต่าง ๆ ได้ดาเนินการด้วยความระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิ ด 19
(COVID-19)
3. ข้อเสนอแนะ
ไม่วาสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) จะหมดไปหรื อยังคงอยู่ กิจกรรม ที่
ได้กระทาเพื่อเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านการทุจริตก็จะยังคงมีอยู่ต ลอดไป เพื่ออนาคต
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยจะหมดไป

ภำคผนวก
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มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ

75

76

กำรลงนำมควำมร่วมมือปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมซื่อ สั ตย์สุจริต (MOU)

77

78

กิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกสำธำรณะ กิจกรรม 5 ส. ทำควำมดี “เขตสุจริต จิตอำสำ”

79

กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่ำวคำปฏิญำณสุจริ ต ทุกวันจันทร์

80

81

82

รำยงำนสถิติกำรร้องเรียนกำรทุจริ ต และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำ ที่ในสังกั ด

รำยชื่อคณะผู้จัดทำ
1. นายสุดเขต สวยสม
2. นายสิงห์เพชร สุทธิ
3. ส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสุวรรณ
4. นางสาวปฎฐพร ชมภูศรี
5. นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
6. นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์

ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ประธานกรรมการ
รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
พนักงานธุรการ ส.4
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
พนักงานราชการ ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

