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รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ  
ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการทีไ่ดร้บังบประมาณจากส านกัต่าง ๆ ของสพฐ. และที่ไดร้บังบสนบัสนนุจากหน่วยงานอ่ืน 
      ...................................................................... 

๑. ชื่อโครงการ  การขับเคล่ือนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

    “ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ช่ือเขตสุจริต)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม    

     ปีงบประมาณ ๒๕๖๔    
    ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ช่ือ   นายกิติศักด์ิ         ช่ือสกุล   โสตาภา            
ช่ือ   นางรุ่งนภา          ช่ือสกุล   แสนแก้ว           . 

๒. หลักการและเหตุผล  
    ๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้

ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ

บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ท่ี ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทย         ไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิ

บาล) อีกด้วย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและ      

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานท่ี ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกัน   

การทุจริต ท่ีกล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 

“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ ๕ ประการของ

โรงเรียนสุจริต 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเตรียมกำรด้ำน           
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บท
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ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ 
ทุกภำคส่วนต่ืนตัว ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวำงรำกฐำนกำรปลูกจิตส ำนึก ซึ่งเป็น
กลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศชำติ 
๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  ท้ัง
ในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและชุมชน  

๒. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา          

๓. วัตถุประสงค์ (ต่อ)     
๓. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เข้มแข็งและ       

มีประสิทธิภาพ 
๔. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ สพม.นครพนม 

  ยุทธศำสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
      ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  กำรสร้ำงโอกำส ลดควำมเหล่ือมล้ ำ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตำมคุณลักษณะ 
                               พึงประสงค์ 
      ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      ยุทธศำสตร์ท่ี ๔  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
      ยุทธศำสตร์ท่ี ๕  กำรพัฒนำและสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล  
                               และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
๕.  สนองเป้าประสงค์ สพม.นครพนม 
       ๑. ผู้เรียนมีคุณภำพ เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
       ๒. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงครอบคลุม เสมอภำค เป็นคนดีและมีควำมสุขในสังคม 
       ๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู  
               และเป็นมืออำชีพ 
       ๔. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีคุณภำพและสถำนศึกษำ มีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
               เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
       ๕. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีคุณภำพและสถำนศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงเข้มแข็ง ระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและเช่ือมโยงทุกระดับ 
๖. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ             

เชิงปริมาณ  
๑) บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้รับการพัฒนาเพื่อ

ปรับเปล่ียนทัศนคติ ผ่านกิจกรรมท่ีก าหนด ร้อยละ ๙๕      
    ๒)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๕ 
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 ๓) บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ                  
ร้อยละ ๙๕ 

     เชิงคุณภาพ  
๑) เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการท างาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีระบบและกลไกในการป้องกัน การ

ควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 ๓) บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีฐานความคิดในการ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
      ๔)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีกลไกและกระบวนการป้องกนัการ

ทุจริตท่ีเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
  ๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้ม           

ดีขึ้น  
   ๖) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน (ITA Online) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

๗. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 ๗.๑ ผลผลิต (Output) 

 ๑) บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

 ๒) บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้รับการพัฒนาเพื่อ
ปรับ เปล่ียนทัศนคติ ผ่านกิจกรรมท่ีก าหนด      
 ๗.๒ ผลลพัธ์ (Outcome) 

 ๑). ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๕ 

 ๒) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีระบบและกลไกในการป้องกัน การ
ควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

 ๓) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร
และสาธารณชนให้เกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๘. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 

๑) บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้รับการพัฒนาเพื่อ
ปรับเปล่ียนทัศนคติ ผ่านกิจกรรมท่ีก าหนด ร้อยละ ๙๕      
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    ๒)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๕ 

 ๓) บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ ร้อยละ 
๙๕ 
 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๑) เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๒) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีระบบและกลไกในการป้องกัน การ
ควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
 
 
 

๙. สรุปผลการด าเนินงาน 
 ๑) บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีฐานความคิดในการ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
      ๒)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีกลไกและกระบวนการป้องกนัการ

ทุจริตท่ีเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
  ๓) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้ม           

ดีขึ้น  
      ๔) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA Online) ร้อยละ ๘๑.๗๖  ระดับ B 
คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence ๙๕.๐๐ – ๑๐๐ ผ่าน 

A Very Good ๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ ผ่าน 

B Good ๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

C Fair ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

D Poor ๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor ๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

F  Fail ๐ – ๔๙.๙๙ ไม่ผ่าน 

 
๑๐. ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนนิงาน 
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 ๑. การขับเคล่ือนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการ
ทุจริต”(ภายใต้ช่ือเขตสุจริต)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม   ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
ในช่วงระยะเวลำก ำเนินงำนเป็นช่วงของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึง
มีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน ไม่สำมำรถจัดประชุม/อบรมคณะท ำงำน บุคลำกรแบบ On Site ณ ห้องประชุม
ได้ครบ  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  โดยใช้รูปแบบ Online  ๘๐ เปอร์เซ็นต์ จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร 
 ๒. กำรน ำส่งข้อมูล OIT แต่ละกลุ่มงำนยังไม่ชัดเจนตรงตำม  OIT แต่ละข้อในกำรประเมิน 

๑๑. ข้อเสนอแนะ  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่  ๑๐  การป้องกันการทุจริต 

   ๑) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีมีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

   ๒) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ต้องด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๓) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนมออนไลน์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด  ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน

ตัวช้ีวัดท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ

ปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  เป็นต้น  

๔) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการ 

เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ

วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการ

รายงานผล               เป็นต้น 

๑๒. งบประมาณ   จ ำนวน    ๑๕๐,๐๐๐   บำท  เบิกจ่ำยจริง  ๑๕๐,๐๐๐   บำท  คงเหลือ     -       บำท 
       จำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
       จำกส ำนักต่ำงๆของ สพฐ. ระบุ  
       จำกส ำนักต่ำงๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ 
................................................................................... 
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        จำกแหล่งอื่นๆ ระบุ 
............................................................................................................................... 
   ๑๒.๑ แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
๑/๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๔ 

๑. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online)  
๑.๑ ประชุมบุคลากรสร้างการรับรู้และ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 
Online ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ระหว่างวนัท่ี ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
๑.๒ ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   
เพื่อสร้างความเข้าใจการตอบแบบวัดการ
รับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 
ระหว่างวนัท่ี ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 

๑.๓ ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   
เพื่อสร้างความเข้าใจการตอบแบบวัดการ
รับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
รูปแบบออนไลน์ 
ระหว่างวนัท่ี ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
๑.๔ ประชุมติดตามตรวจสอบการเตรียม
เอกสารข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT (O๑-O๔๓) 
จ านวน ๔ ครั้ง 
ระหว่างวนัท่ี ๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
๑.๕ ประชุมบุคลากรตามค าส่ังฯเพื่อ
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและ   
ความครบถ้วนของข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT 
(O๑-O๔๓) ในเวปไซต์ของสพม.นครพนม 

   
 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
๑/๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๔ 

อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
๑.๖ Link ข้อมูล OIT (O๑-O๔๓)ส่ง สพฐ. 
ระหว่างวนัท่ี ๑๖ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

 
๒,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมเสวนา 
“เขตสุจริต  ไม่คิดคอร์รัปชัน” 
  - การเสวนา “บุคลากร  สพม.นครพนม 
เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชัน” 
ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน 
๒๕๖๔ 
 

    
 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๓. กิจกรรม “ฝึกจิต  ปฏิบัติธรรม”      
ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท า    
ท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 

 ๓.๒ ประกวดบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ 
ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
 

    

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

๑๕,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 



แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
๑/๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๔ 

๔. กิจกรรมการประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อ           
ต้านการทุจริต 
-สร้างจิตส านึกสาธารณะ “เขตสุจริต     
จิตอาสา” 
ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕. – กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์  
แนวสร้างสรรค์  เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย  
น่าสนใจ และกระตุ้นประชาชนร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 
- กิจกรรมถอดบทเรียน / PLC 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและ
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
   ๑)  ประชุม PLC / ถอดบทเรียน 
   ๒)  จัดท ารายงานผลการขับเคล่ือน
โครงการฯเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ 
ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน 
๒๕๖๔ 
- โครงการยกระดับการท างานให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
๑) กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการ
เปิดเผยข้อมูล (Open Data) ประจ าปี 
๒๕๖๔ 
๒) กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและ             
ความโปร่งใสฯ 
๓) การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้          
ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

   ๑๐,๐๐๐ 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ 
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ 
๔/๒๕๖๔ 

๔) การจัดท ามาตรการส่งเสริม          
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๕) การจัดท ามาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
๖) การจัดท ามาตรการป้องกันการรับ
สินบน 
๗) การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
๘) การจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 
๙) การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

รวม   ๑๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

 

รวม  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๑๓. ผลงานทีเ่ป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

 - 

๑๔. รูปภาพประกอบการด าเนนิงาน  (ประมาณ ๔ - ๖ ภาพ) 
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        (ลงชื่อ)................รุ่งนภา..............ผู้รำยงำน/ผู้รบัผิดชอบโครงกำร 
                                                                 ( นำงรุ่งนภำ  แสนแก้ว ) 
 
 


