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ค าน า 
 

ตามที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ได้พิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่า
ควรมีการด าเนินการ  ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ขึ้น โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

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

นครพนม จ านวน 10 กิจกรรม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงได้จัดแผนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง ก าหนดมาตรการ และพัฒนาบุคลากรในโอกาสต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 

ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกรวมถึงให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนาไปสู่การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดท าโดย
คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินด้านความโปร่งใสคุณธรรม จริยธรรมและการทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทยและ
เครื่องมือในระดับสากลเพ่ิมเติม  เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการ เครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการและมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการขับเคลื่อนด้านธรร
มาภิบาลในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้ 

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

2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภายในที่คละต าแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไป
จนถึงผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ  

3) ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft 
Corruption) และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการการทุจริตด้วย 

4) ITA จะต้องช่วยให้ค่า CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ เข้าใจง่าย 
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน 

5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าท าให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน
รู้สึกกังวล 

6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว 
7) หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และน าผลการประเมินไปใช้ใน

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

1.2 แนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
 ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และท าา
ให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน โดยมีกา รปรับปรุงใน
รายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ า กัดของการ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันท างานของบุคลากรในสังกัด เพ่ือป้องกัน ควบคุม และ
จ ากัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) โดยให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท า งาน 
มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนา
ต่าง ๆ ออกไป งดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์ และ
ปรับรูปแบบในการด าเนินกิจกรรมบางอย่าง เพ่ือสนองตอบมาตรการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต ทั้งนี้ สพม.ที่มีการจัดตั้งเพ่ิมขึ้นอีก 20 เขต ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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 และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อการก าหนดกลไกและ
กระบวนการในการขับเคลื่อนแนวทางการประเมิน ITA Online ในปีนี้ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ออกแบบระบบเพ่ือให้สามารถรองรับการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัดทั้งหมด 245 
เขต ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ITA2022 เพ่ืออ านวยความสะดวก ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถใช้งาน
ได้บนโทรศัพท์มือถือ โดยแอปพลิเคชันจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
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ประกาศผลการประเมินได้ทันที ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าผลการประเมิน ITA Online มาใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาหน่วยงานในอนาคต  
  นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการ
ก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย 

1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ประจ าปี 2564 

1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน    
(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) ผลการประเมินในภาพรวม  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

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

จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม วิเคราะห์ตาม ค่าน้ าหนัก
คะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนน 
สูงสุด ได้แก่ แบบ IIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 29.19 (คิดเป็นร้อยละ 98.27) รองลงมา ได้แก่  แบบ EIT 
มีค่าน้ าหนัก มีค่าน้ าหนักคะแนน 28.98 (คิดเป็นร้อยละ 96.60) และ แบบ OIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 27.13  
(คิดเป็นร้อยละ 67.83) มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนต่ าสุด  
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3) การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 225 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม อยู่ในล าดับที่ 216 จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในล าดับที่ 110 (ดังแสดงดังภาพที่ 2) 

ภาพที่ 2 ตารางเปรียบเทียบอันดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ปีงบประมาณ 2563    

 

4) การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ จ าแนกตามแหล่งข้อมูล   

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ าแนกตามแหล่งข้อมูล ได้แก่   
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1) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( Internal) คะแนนเต็ม 30 
คะแนน คะแนนการประเมิน 29.86 คะแนน 

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

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

(แสดงรายละเอียดของคะแนนดังภาพที่ 3) 

 

ภาพที่ 3 ผลการจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ จ าแนกตามแหล่งข้อมูล   

5) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ รายเขตตรวจราชการ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์เขตตรวจราชการที่ 11 จ านวน 8 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม อยู่ในล าดับที่ 8 (ดังแสดงดังภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ปีงบประมาณ 2564 รายเขตตรวจราชการ 
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6) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ จ าแนกตามตัวช้ีวัดการประเมิน (ดังแสดงดังภาพที่ 5) 

 
 
ภาพที่ 5 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน  

 

7) การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมออนไลน์ ปีงบประมาณ 2558 – 2564 และเปรียบเทียบ
พัฒนาการปีงบประมาณ 2563กับปีงบประมาณ 2564   

 พบว่าคะแนนในปีงบประมาณ 2558 สูงที่สุด อยู่ที่ 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) 
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ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมออนไลน์ ปีงบประมาณ 2558 – 2564 และเปรียบเทียบพัฒนาการ
ปีงบประมาณ 2563กับปีงบประมาณ 2564   
 
1.4 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน   

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

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.76  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์ จ าแนกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงานได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ 
คือตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.80 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.78 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.76 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 



 
 

   ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม  

10 

99.53  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.23 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ตัวชี้วัด
ที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.80 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.62 ซึ่งอยู่ในระดับ B ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 31.25  
ซึ่งอยู่ในระดับ F  

1.5 อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  ออนไลน์   

 1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ โดยภาพรวมได้ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.76 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับ B และเม่ือเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีที่ผ่านมาพบว่า ลดลง -3.44 คะแนน ทั้งนี้เนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานจากการเขียนย้ายไปด ารงต าแหน่งในสังกัดอ่ืนส่งผลให้การเตรียม
ความพร้อมด้านการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบแต่ละตัวชี้วัดส่งผลการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้น าข้อค้นพบ จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ผ่านมาไปปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนา จุดเด่นให้มีความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้าน IIT และ EIT ส่วนด้าน OIT ได้มีการวางแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยได้เข้า
รับฟังค าชี้แจงจาก สพฐ.แบบ Online  ศึกษาจากคลิป ITA Coach เพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดในการน าเสนอข้อมูล
น้อยที่สุด ได้วางแผนการตรวจสอบข้อมูลก่อนก าหนดส่งตามปฏิทินของ สพฐ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  

 2) พัฒนาการของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ มีผลคะแนนเพ่ิมขึ้นด้าน IIT และ EIT โดยมีปัจจัยที่ส่งผลให้คะแนน
เพ่ิมข้ึน ดังต่อไปนี้    

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

2.2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลกรในสังกัด ถึงแม้ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีผลคะแนนที่เพ่ิมขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นก็ตาม แต่ยังมีตัวชี้วัดการ
ประเมินในอีกหลายข้อที่ต้องปรับปรุง ซึ่งมีคะแนนการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 85 ดังนี้ 

(1)  เรื่องการป้องกันการทุจริต (คะแนน 31.25 ซึ่งอยู่ในระดับ F)  คือ (1) การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
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ข้างต้น แสดงถงึการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน 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  

แนวทางด าเนินงาน 

1. แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ
พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม                
ให้ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ทั้งนี้  การด าเนินงานที่ส่งผลโดยตรงให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ต้องเร่งสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องการซื่อสัตย์สุจริต ใช้วิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ใช้วิธีบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  เพ่ือสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 10 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย 

 
 จุดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 31.25 อยู่ในระดับ 
F ประกอบด้วย 
 ตัวช้ีวัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   
 O42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 จุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ประกอบด้วย 
  ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
  9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน (O1-O9)   
    O1 โครงสร้าง   
   O2 ข้อมูลผู้บริหาร   
   O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  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 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
  10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต (O34-O41)  
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
   O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
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   O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี (ใช้รายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่าน
มา) 
1.1 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 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 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 50.00 อยู่ในระดับ D (good) 
ประกอบด้วย 

2.1) ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต (คะแนน 50.00 ) 
ประกอบด้วย 

(1)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
(2) การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   

 2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

2.1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้บุคลากรใน
สังกัดต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องให้ความส าคัญและเตรียมความพร้อมใน
การจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งเป็นช่วงที่มีความคาบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลใน
การประเมิน ITA Online 

2.2) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการ
ประเมินและประเด็นย่อยในการพิจารณาบางรายการ จึงท าให้ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจึงส่งผลให้
ได้รับคะแนนการประเมินในบางข้อน้อยลง 

3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์   

จากปัจจัยทั้งหมด จ านวน 10 ตัวชี้วัดที่ส่งผลให้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงได้น าข้อมูลผลการประเมินมาก าหนดแนวทางการ
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ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ดังนี้  

  (1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
(MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
มัธยมศึกษานครพนม 

 (2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
“บุคลากร สพม.นครพนม หัวใจต้านทุจริต”  

 (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 
     - กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการด าเนินงานด้านการ

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
     - ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 

และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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     - ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ
กล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.10 น. 

    - ก าหนดให้ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท าแบร์นเนอร์ 
ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน   

 (6) โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

     - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
     - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
 (7) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
     - ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
     - ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
     - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และ

มีรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 

      - จัดท าสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 

4. ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม     
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 แล้วเห็นว่าควรมีการด าเนินการ  ดังนี้ 

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

    4.1 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การ
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยก าหนดนโยบายต่าง ๆ  ดังนี้ 

(1) ก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
(2) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
(3) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(4) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
(5) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
(6) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(7) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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(8) จัดตั้งแกนน าเพ่ือเข้าร่วมการสร้างเครือข่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) 
ต้นแบบ จ านวน 10 คน 

4.2 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม โดยได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

  (1) การประชุมเชิงผ่านระบบทางไกล (Meet) ร่วมกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่
ด้ วยความซื่ อสัตย์ สุ จริต  ระหว่ างบุคลากรในสั งกัดและผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา                        
มัธยมศึกษานครพนม 

 (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในหน้าที่ และร่วมกันจัดท าวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของทุกคน  

 (3) กิจกรรม “สพม.นครพนม เขตสุจริต จิตอาสา” ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกในการท ากิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรในสังกัดทุกคน
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อยปีละ 5 ชั่วโมง 

 (4) โครงการประกวดบริการฉับไวยิ้มใสไหว้สวย จัดท าสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์การประเมินความ
พึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ และเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ
จนได้รับผลการประเมินด้วยคะแนนสูงสุดเป็นรางวัลผู้ให้บริการดีเด่นประจ าปี และรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู
เกียรติ ของทุกปี 

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

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

(7) ก าหนดให้มีกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีทุกวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

(8) ก าหนดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไมร้่วมกับโรงเรียนในสังกัด 

4.3 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการ
ทุจริต  

(1) จัดท าหลักสูตร “รู้ทันกฎหมาย ป.ป.ช.” ด้วยระบบออนไลน์ (e-Learning) ให้บุคลากร
ภายในภายนอกและประชาชนทั่วไปได้ศึกษา และรับความรู้ผ่านหลักสูตรดังกล่าว และได้มอบเสื้อโปโลที่ปักโลโก้ 
“ZORO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ส าหรับผู้ที่ผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 
จ านวนทั้งสิ้น 60 ตัว  

(2) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  

(3) จัดท าป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน
ไว้บริเวณต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  

(4) เน้นข้อความช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตในหน้าเว็บไซต์ ให้มีขนาดใหญ่ชัดเจนและ
มองเห็นได้ง่ายข้ึน 

(5) เพ่ิมช่องทางการติดต่อ Social Media (Line) กลุ่มกฎหมายและคดี เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้
ค าปรึกษา แนะน า และการร้องเรียน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลภายนอก
สามารถติดต่อนิติกร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้สะดวกมากขึ้น 
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(6) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมี
รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 

(7) ก าหนดให้ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท าแบร์นเนอร์
ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน   
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ส่วนที่ 3   

ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2565  โดยได้มอบหมายคณะกรรมการตามค าสั่งมีหน้าที่  ดังนี้ 
1) ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน 
2) ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)  ปี 2564 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

4) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกกิจกรรม 

5) ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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 าสั่งฯ ร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(ITA Online) 2564 และจัดท าแนวทางการด าเนินการฯ ปีงบประมาณ 2565 

2. ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ได้พิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่าควรมีการด าเนินการ  ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ก าหนดมาตรการ และแผนปฏิบัติการป้องกันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
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ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ออนไลน์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ดังนี้  

 2.1.  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 

2.2 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ดังนี้  

1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต (MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม   

2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการ
ทุจริต “บุคลากร สพม.นครพนม หัวใจต้านทุจริต”  

3)  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ Classroom  

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 
 - กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการด าเนินงาน

ด้านการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
 - ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์

ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 - ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้

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

แบร์นเนอร์ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน   
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6) โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
7) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
 - ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียนการ

ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
 - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

และมีรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 

 - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม   

 - จัดท าสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 
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3. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาด าเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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 

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

คณะกรรมการด าเนินงานฯ   
 
 

2 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) 
ระหว่างบุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   

 
 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

30 พฤษภาคม 2565 
 

 
 
คณะกรรมการด าเนินงานฯ   
 

 
 
 
 
ล าดับ รายละเอียดด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต  1 ตุลาคม 2564 – 30 คณะกรรมการด าเนินงานฯ   
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“บุคลากร สพม.นครพนม หัวใจต้านทุจริต”  
3)  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ และมีส่วนร่วมสถานการณ์จ าลอง “ฉันหรือเรา ใครมาก่อน?”  
4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
5)โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 
- กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต “ ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริตงานประเพณีท้องถิ่น” 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
- ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ฯ 
- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการด าเนินงานด้านการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
- ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว
ค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
- ก าหนดให้ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท าแบร์นเนอร์
ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน  

กันยายน 2565 
   1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 
1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 
1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 
 
 

 
คณะกรรมการด าเนินงานฯ   
 
คณะกรรมการด าเนินงานฯ   
 
คณะกรรมการด าเนินงานฯ 
 

 
 
ล าดับ รายละเอียดด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 

 
 
ตุ ล า ค ม   2 5 6 4  – 3 0 
กันยายน 2565 
 
 

 
 
คณะกรรมการด าเนินงานฯ   
 
 
คณะกรรมการด าเนินงานฯ 
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2) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมีรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 
3) ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
4) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม  
5) จัดท าสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 
 
 
  
 

(กลุ่มพัฒนาครูฯ) 
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รายชื่อคณะผู้จัดท า 
 

1. นายศักดา  ชัยภัย  ผอ.สพม.นครพนม  ประธานกรรมการ 
2. นายภคิน  ลาดาดกจิรานนท์ รองผอ.สพม.นครพนม  รองประธานกรรมการ 
3. นายฉัตรชัย  ไชยมงค์   รองผอ.สพม.นครพนม  รองประธานกรรมการ 
4. นายวีระ  ทับบุญ   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
5. นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
6. นางนันทนา พิมพ์สมแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
7. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
8. นางละม่อม ศิริสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
9. นางสาวจีรวรรณ วรางกูร  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
10. นายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
11. นางสาวอาภัสรา สุวรรณโชติ ปฏิบัติผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
12. นายชัยกัมพล มะโนชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  กรรมการ 
13. นายกิติศักดิ์  โสตาภา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสิริพร  วิลาศรี   ศึกษานิเทศก์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายช านาญศิลป์  สุวรรณไตร ศึกษานิเทศก์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวสุวัณลา  แวงดา  ศึกษานิเทศก์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว  ศึกษานิเทศก์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายยศกร  สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวอรนุช  ไตยราช  ศึกษานิเทศก์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางธิรดา  ไชยสีย์  ศึกษานิเทศก์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวดารุณี  เหมเมือง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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