
 

 

ประกาศส านักกาานัขตพื้นนัี่กการศกกาาประมศศกกาาสกนนัรร  ขตพ ๒ 
ขร้กอา นัโยบายการืกฒนัาส านักกาานัขตพื้นนัี่กการศกกาาประมศศกกาาสกนนัรร  ขตพ ๒  ให้ขป็นัหนั่วยาานัี่กศ่

รุณธรรศ แนะรวาศโปร่าใสในัการบริหาราานั ประจ าปีาบประศาณ ื.ศ.256๓ 
  ..................................................... 

  ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒    ลงวันที่  ๒๘ 
มิถุนายน  256๒ ได้ประกาศ ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยมส าหรับข้าราชการ และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ระเบียบ และขอ้บังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน า หน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจาก การทุจริต ไปแล้ว นั้น  

  เพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒   เป็นหน่วยงานที่
มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน จึงก าหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือยึดถือเป็นแนว ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต ๒  ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ควบคู่กบักฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  

  1.ด้านัรวาศโปร่าใส สาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่ก าหนด มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถ ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  และมีการจัดการเรื่องร้องเรียน
อย่างเป็นระบบ  

  แนัวปฏิบกพิ  
  1)ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  
  2)ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันมิให้ 
ราชการเสียประโยชน์ 
   3)ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
  4)เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒   
  5)เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  
  ๖)มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ 
ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
 
 



   1.1 นัโยบายด าขนัินัการขก่กยวกกบการจกดซ้นอจกดจ้าา ประกอบด้วย  
   1.1.1 นโยบายหลัก 
     มุ่งเน้น และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตามท่ี 
กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัด 
จ้างได ้ 
    1.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
    1)ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อ่ืนๆ รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ  ที่
หลากหลาย  
    2)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นประจ าทุกเดือน และเผยแพร่ต่อท่ีสาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย  
    3)ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
    4)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
   ๑.๑.๓ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๑. กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน
การเงินการคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สิน
ของสพป.สกลนคร  
เขต ๒ และการรับ
เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงิน
การคลัง” 
พัฒนาเว็ปไซต์การ
เผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๑. พัฒนาเว็ปไซต์
การเผยแพร่ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง มี
ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านเว็ปไซต์ของ 
สพป.สกลนคร  
เขต ๒   อย่างเป็น
ระบบ 
๒.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าเยี่ยม
ชมเว็ปไซต์ 

- ตุลาคม ๒๕๖๓  -กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
-กลุ่ม DLICT 

๒.จัดท ารายงาน 
“วิเคราะห์การ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนา 

๑.มีรายงานการ
วิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปี งปม.๖๓ 
รวมถึงมีการ
วิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางแก้ไข 

- สิงหาคม ๒๕๖๓ -กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
-หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 

 



โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 
ด าขนัินัการ 

หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

 ๒.มีการน าผลการ
วิเคราะห์จาก งปม.
๖๒  มาปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง งปม.๖๒ 

 - สิงหาคม ๒๕๖๓ -กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
-หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 

 ๓.มีรายงานการ
วิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปี งปม.๖๓  
รวมถึงมีการวิ
เคราะหืปัญหาและ
แนวทางการแก้ไข
ส าหรับปี งปม.
๒๕๖๓ 

 - กรกฎาคม ๒๕๖๓ -กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
-หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 

๓.จัดท า
แผนพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

มีแผนพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 - กันยายน ๒๕๖๓  -กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
 

  1.2 นัโยบายการให้ขปิดขผย แนะขต้ามกาต้อศูนตอาหนั่วยาานั ประกอบด้วย  
   1.2.1 นโยบายหลัก 
    ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและข้อมูลการ  ด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ หน่วยงาน
ได้หลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบ ได้ ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย  
   1.2.2 มาตรการ/แนวทาง  
    1)ก าหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของ 
หน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย  
    2)พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆ 
ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ เพ่ือให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท า
การ  
    3)พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือท าการเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
    4)ก าหนดให้ทุ กหน่ วยงานย่อยในส านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  จัดท าผลการด าเนินงาน พันธกิจ เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



    1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๔.กิจกรรมสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
จัดท าแผนการ
พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุก 

แผนการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุก  จ านวน ๑  
แผน 

 - ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  

 -งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอ านวยการ  

๕.พัฒนาเว็ปไซต์
ของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒  

เว็ปไซต์ของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒  

 ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

-งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอ านวยการ 
 -กลุ่ม DLICT 

๖.พัฒนาบุคลากร
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  

-งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอ านวยการ 
 

๗.พัฒนาเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์
กับองค์กรสื่อ
ภายนอก สพป.
สกลนคร  เขต ๒  

จ านวนเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์
กับองค์กรสื่อ
ภายนอก สพป.
สกลนคร  เขต ๒  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

-งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอ านวยการ 
 

  1.3 นัโยบายส่าขสริศบีบาีตอาผู้ศ่ส่วนัได้ส่วนัขส่ยขต้าศาศ่ส่วนัร่วศในัการด าขนัินัาานั 
ประกอบด้วย  
   1.3.1 นโยบายหลัก 
     ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินงาน ตั้งแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบ
การ ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ 
    1.3.2 มาตรการ/แนวทาง  
    1)จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต ๒ ตามพันธกิจ โดยการมีส่วน ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    2)ส่ ง เสริม ให้ทุ กหน่ วยงานภายในส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ด าเนินโครงการภายใต้การมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๘.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียใน
การด าเนินงานของ 
สพป.สกลนคร  
เขต ๒  

จ านวนหน่วยงานที่
ได้ด าเนินโครงการ
โดยการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 - ตุลาคม ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒  



โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 
ด าขนัินัการ 

หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๙.พัฒนาแผนงาน/
โครงการโดยการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

จ านวนโครงการที่
เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของบผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 - ตลอด
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  

ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒  

  1.4 นัโยบายการจกดการขร้กอาร้อาขร่ยนัขก่กยวกกบการปฏิบกพิาานั/การให้บริการตอา 
หนั่วยาานั ประกอบด้วย 
    1.4.1 นโยบายหลัก  
    ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้ง 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึ งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตาม
ตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบ การร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว  
   1.4.2 มาตรการ/แนวทาง  
    1)จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน  
    2)จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการ 
จัดการเรื่องร้องเรียน 
    3)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียน 
อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม  
    4)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่อง 
ร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไข  
   1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๑๐.การด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒  

๑.มีหน่วยงาน
กลางรับเรื่อง
ร้องเรียน 
๒.มีเจ้าหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียน 

 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  

กลุ่มกฎหมายและคดี 

๑๑.พัฒนาคู่มือ
แนวปฏิบัติการ
จัดซื้อการเรื่อง
ร้องเรียนและ
เผยแพร่คู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการด าเนินการ
ผ่านเว็ปไซต์ 

1.มีคู่มือแนว
ปฏิบัติการ จัดการ
เรื่องร้องเรียน  
2.มีการเผยแพร่
คู่มือและ ขั้นตอน
การปฏิบัติในการ 
ด าเนินการเว็บไซต์ 
3.มีรายงานผลการ
จัดการ เรื่อง
ร้องเรียน  

 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

 



โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 
ด าขนัินัการ 

หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

 ๔.มีการแจ้งผลการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 

   

  2.ด้านัรวาศืร้อศรกบผิด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 
  แนัวปฏิบกพิ  
  1)ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ ที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม  
  2)บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และ 
พร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้น  
  3)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  พร้อมรับผิดชอบผลการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมี มาตรการด าเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ  
  2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตาม  
กฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย 
    2.1.1 นโยบายหลัก ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ให้ ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ทุกระดับยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และก ากับให้บุคลากรทุกฝ่าย
ปฏิบัติหน้าที่ ตามกรอบจรรยาบรรณของข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 
๒  
   2.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
    1)สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบในช่องทางที่หลากหลาย  
    2)จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้  
ในการด า เนินการเพื่อให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
    3)สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่มี  
จรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี  
    4)ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 
ระดับหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒   
    5)ด าเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ อย่างเคร่งครัด  
 
 
 
 



   2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๑๒.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒  
- การจัดการ
ความรู้ด้านคู่มือ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
วิชาการ/วิชาชีพ
เฉพาะ 

๑.มีกิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้าน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาย
วิชาการ/วิชาชีพ
เฉพาะ 

 - ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  

ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

 ๒.มีผลอันเกิดจาก
คู่มือฯ 

 - ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

๑๓.ประกาศเกียรติ
คุณยกย่องผู้มี
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

๑.จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับรางวัลยก
ย่องผู้มี
จรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด่น 

 - ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

  2.2 นัโยบายการแสดาขจพจ านัาตอาผู้บริหารในัการบริหาราานัอย่าาซ้กอสกพย์สุจริพ แนะศ่ 
ธรรศาภิบาน ประกอบด้วย 
    2.2.1 นโยบายหลัก  
    ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะน าหน่วยงานให้ 
ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และ 
พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต  
   2.2.2 มาตรการ/แนวทาง  
    1)จัดให้มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน  
    2)ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา 
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอด
จากการ ทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และ
ด้านการ สื่อสารภายในหน่วยงาน 
 
 
 



    2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ  าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๑๔. กิจกรรม
ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต
ของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒  

๑. มีกิจกรรมแสดง
เจตจ านงสุจริต 
สพป.สกลนคร  
เขต ๒  
๒.จ านวนบุคลากร
ของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๓.จ านวนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

 - ตุลาคม ๒๕๖๒  ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

  3.ด้านัรวาศปนอดจากการีุจริพในัการปฏิบกพิาานั   
  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ และรักษาวินัยข้าราชการโดยเคร่งครัด  
  แนัวปฏิบกพิ  
  1)ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการ.และวินัยของตนเอง 
เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้  
บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  
  2)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ ด าเนินการทางวินัยแก่
ผู้กระท าผิดวินัยอย่างเคร่งครัด  
  3.1 นัโยบายในัการป้อากกนัไศ่ให้บุรนากรศ่การรกบหร้อขร่ยกรกบขาินั สิกาตอา หร้อ 
ผนประโยชนั์ใดๆ จากผู้ศ่ส่วนัได้ส่วนัขส่ย ประกอบด้วย  
   3.1.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของหรือ ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพ่ือป้องกันไม่ให้
บุคลากรเรียกรับ เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   3.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
    1)ก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
หน่วยงาน และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
    2)ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระท าความผิด
เพ่ือให้ บุคลากรตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 



    3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๑๕.จัดท าคู่มือการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒  

๑.มีคู่มือการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒  

 - มีนาคม ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

๑๖. กิจกรรมให้
ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับให้
ซ้อนให้กับบุคลากร
ของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒  
- จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับ “การ
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน”ภายใน 
หน่วยงาน (ให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการ 
ลงโทษทางวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระท า
ความผิดในการรับ 
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ 
ผลประโยชน์อื่นใด 
จากผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสีย) 
 

๑.มีรายงานการ
ประชุม/ อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน 
ความรู้เกี่ยวกับ 
“การ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน” ภายใน
หน่วยงาน 

 - มีนาคม ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

  3.2 นัโยบายหนกกขก่กยวกกบการป้อากกนัไศ่ให้บุรนากรใช้พ าแหนั่าหนั้าี่กในัการขอ้นอประโยชนั์ 
ประกอบด้วย  
  3.2.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้
บุคลากรใช้ ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน โดยยึด
หลักความ ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
  3.2.2 มาตรการ/แนวทาง  
   1)ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้  
ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น  



   2)สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้า  ข่ายการ
ใช้ต าแหน่งในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น  
  3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๑๗. .กิจกรรมให้ 
ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนให้กับบุคลากร 
ของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒  
-จัดประชุม/อบรม/ 
สัมมนาแลกเปลี่ยน 
ความรู้เกี่ยวกับ 
“การป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน”ภายใน 
หน่วยงาน (ให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการ 
ลงโทษทางวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระท า
ความผิดในการรับ 
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด 
จากผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสีย) 
 

1.มีรายงานการ
ประชุม/ อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน 
ความรู้เกี่ยวกับ 
“การ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน” ภายใน
หน่วยงาน 

 - มีนาคม ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

  3.3 นัโยบายขก่กยวกกบรวาศปนอดจากการีุจริพขชิานัโยบาย ประกอบด้วย  
   3.3.1 นโยบายหลัก ตระหนัก และให้ความส าคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการ ทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เป็นหน่วยงาน ธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใน
สัญญาโครงการหรือ สัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน  
   3.3.2 มาตรการ/แนวทาง  
    1)ก าหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมี 
การทุจริตเชิงนโยบาย    
    2)ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 
ระดับหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ 
 



 
   3.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๑๘..กิจกรรมให้ 
ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนให้กับบุคลากร 
ของสพป.สกลนคร  
เขต ๒  
 -จัดประชุม/
อบรม/ สัมมนา
แลกเปลี่ยน ความรู้
เกี่ยวกับ “การ
ป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน”ภายใน 
หน่วยงาน (ให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการ 
ลงโทษทางวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระท า
ความผิดในการรับ 
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ 
ผลประโยชน์อื่นใด 
จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1.มีรายงานการ
ประชุม/ อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน 
ความรู้เกี่ยวกับ 
“การ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน” ภายใน
หน่วยงาน 

 - มีนาคม ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

  4.ด้านัวกฒนัธรรศรุณธรรศในัอาร์กร วัฒนธรรมการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์
สุจริตในตนเองและมีค่านิยม ร่วมในการต่อต้านทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
  แนัวปฏิบกพิ 
   1)ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงซื่อสัตย์สุจริต และก าหนดให้มีการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
  2)แต่งตั้งคณะท างานต่อต้านการทุจริตเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ด าเนินการปรับปรุง 
พัฒนาระบบงาน ก าหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด  
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน  



  4.1 นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   4.1.1 นโยบายหลัก การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี
ให้กับบุคลากร มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ทุกประเภท เกิดความอายและกลัวที่จะกระท าการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือ
ยับยั้งการ ทุจริต  
   4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
     1)ก าหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้ เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระท าการทุจริต 2)สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย และ พร้อม
ที่จะด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต  
   4.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๑๙.รณรงค์หรือให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการ 
ลงโทษวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระท า
การ ทุจริต 1.มี
กิจกรรมรณรงค์
หรือให้ ความรู้
เกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางวินัยเมื่อ
บุคลากรกระท า 
การทุจริต  

๑.มีกิจกรรม
รณรงค์หรือให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการ
ลงโทษ ทางวินัย
เมื่อบุคลากร
กระท า การทุจริต 

 - ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

กลุมกฎหมายและคดี 

๒๐..กิจกรรมยก
ย่อง และเชิดชู
เกียรติแก่ บุคคล 
หน่วยงาน สพป.
สกลนคร เขต ๒ 
ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือ เข้าร่วมใน
กิจกรรม ของสพป.
สกลนคร  เขต ๒  
จัดโครงการ/ 
กิจกรรม คัดเลือก 
และมอบประกาศ 
เกียรติคุณการ 
ส่งเสริมคุณธรรม
และ จริยธรรม
บุคลากรที่ สังกัด  
 

๑. มีการมอบ
รางวัลข้าราชการ 
สพป.สกลนคร  
เขต ๒ .และ
พนักงานจ้างที่ 
ประพฤติตนตาม
ประมวล จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ ดีเด่น 

 - ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 



โรราการ/กิจกรรศ พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 
ด าขนัินัการ 

หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

สพป.สกลนคร  
เขต ๒  

    

 4.2 นัโยบายขก่กยวกกบการด าขนัินัการขื้กอป้อากกนัผนประโยชนั์ีกบซ้อนัในัหนั่วยาานั ประกอบด้วย  
   4.2.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนใน หน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือสามารถ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง  
    1)ก าหนดให้มีการจัดท าคู่ มือ เกี่ ยวกับการปฏิบัติ งานเ พ่ือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  
    2.ก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
   4.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
    
โรราการ/กิจกรรศ 

 
พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

2๑.จัดท าคู่มือการ 
ป้องกัน
ผลประโยชน ์ทับ
ซ้อน -จัดท าคู่มือ
เกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ป้องกัน
ผลประโยชน ์ทับ
ซ้อนและให้ ความรู้
เกี่ยวกับคู่มือ การ
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ป้องกัน
ผลประโยชน ์ทับ
ซ้อนกับบุคลากร 
รวมทั้งมีการ 
ปรับปรุงขั้นตอน/ 
แนวทางการ 
ปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวกับ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1.มีคู่มือเกี่ยวกับ
การ ปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒ 

 - ธันวาคม ๒๕๖๒ ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

 
 



โรราการ/กิจกรรศ 
 

พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 
ด าขนัินัการ 

หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๒๒.กิจกรรมให้ 
ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนให้กับบุคลากร 
ของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒  
-จัดประชุม/อบรม/ 
สัมมนาแลกเปลี่ยน 
ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับ “การ
ป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน”ภายใน 
หน่วยงาน 
 

1.มีรายงานการ
ประชุม/ อบรม/
สัมมนาแลกเปลี่ยน 
ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับ “การ 
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน” ภายใน
หน่วยงาน 

 - มีนาคม ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

  4.3 นัโยบายการป้อากกนัแนะปราบปราศการีุจริพในัหนั่วยาานั ประกอบด้วย  
   4.3.1 นโยบายหลัก  
    ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดท าแผนป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมี 
โอกาสที่จะเกดิการทุจริต  
   4.3.2 มาตรการ/แนวทาง  
   1)ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ด าเนินการ
และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ  
   2)จัดตั้งกลุ่มบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพ่ือการบริหารงานโปร่งใส ช่วยการ ป้องกัน
และตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
   4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ 

 
พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๒๓. จัดท า
แผนปฏิบัติ การ
ป้องกันการ ทุจริต
ประพฤติมิ ชอบ 
และรายงานผล 
การปฏิบัติงานตาม 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 

1.แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน การทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 - ตุลาคม –๒๕๖๒-
กันยาน ๒๕๖๓  

กลุ่มอ านวยการ  

 



โรราการ/กิจกรรศ 
 

พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 
ด าขนัินัการ 

หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๒๔..จัดตั้งกลุ่ม 
บุคลากรหรือจัดตั้ง 
ชมรมเพ่ือการ 
บริหารงานโปร่งใส
ให้ ด าเนินการที่
ช่วยการ ป้องกัน
และ ตรวจสอบ
การทุจริต 
ประพฤติมิชอบทุก 
รูปแบบ 

1.มีคณะกรรมการ
เพ่ือ ติดตามการ
บริหารงาน 
โปร่งใส เพ่ือ
ด าเนินการที่ ช่วย
การป้องกันและ 
ตรวจสอบการ
ทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ  
2.มีกิจ
กรรมการบริหาร
งาน ที่โปร่งใส 

 - ตุลาคม ๒๕๖๒ 
-กันยายน ๒๕๖๓ 

ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

  5.ด้านัรุณธรรศการี าาานัในัหนั่วยาานั มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  
  แนัวปฏิบกพิ  
  1)มีการก าหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม
คู่มือ หรือมาตรฐานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
เท่า เทียม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
  2)มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก ากับ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  
  3)ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร  
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม  
  4)ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  5.1 นัโยบายขก่กยวกกบการก าหนัดรู่ศ้อหร้อศาพรฐานัการปฏิบกพิาานัพาศภารกิจหนกกี่ก 
ชกดขจนัแนะขป็นัไปพาศระขบ่ยบตกนนัพอนั แนะศ่ระบบป้อากกนัแนะพรวจสอบขื้กอป้อากกนัการนะขว้นัการปฏิบกพิ 
หนั้าี่ก ประกอบด้วย  
  5.1.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
มาตรฐาน/ คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม  
  5.1.2 มาตรการ/แนวทาง  
   1)ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
   2)ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม  
   3)ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึด
หลักความถูกต้อง 
 
 



 
   5.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ 

 
พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๒๕..โครงการ
จัดท าคู่มือพัฒนา
ส่งเสริม การปฏิบัติ
ตาม มาตรฐานทาง 
จริยธรรมและการ 
บริหารจัดการ 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพ่ือบริการ
ประชาชน 

1.ได้คู่มือพัฒนา
ส่งเสริมการ ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมและการ
บริหาร จัดการ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพ่ือบริการ
ประชาชน 

 - ตุลาคม ๒๕๖๒ 
-กันยายน ๒๕๖๓ 

ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

  5.2 นัโยบายรุณธรรศในัการบริหาราานับุรรน  
  5.2.1 นโยบายหลัก  
   ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลัก 
คุณธรรม ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม  
  5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดท าแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหาร  ทรัพยากร
บุคคลให้มีความชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้น เงินเดือน 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ 
    2)จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลักอุปถัมภ์ และใช้
หลักความมั่นคงการรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เป็น  
เกียรติและศักดิ์ศรี   
   3)สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
   5.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ 

 
พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๒๖.โครงการ
พัฒนา แผนบริหาร
และ พัฒนา
บุคลากร สพป.
สกลนคร  เขต ๒  

1.ร้อยละของการ
ด าเนินการ ตาม
ตัวชี้วัดในแผน
บริหาร และ
แผนพัฒนา
บุคลากร 

 - ตุลาคม ๒๕๖๒ 
-กันยายน ๒๕๖๓ 

ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 
๒ 

๒๗.โครงการ
พัฒนา ศักยภาพ
บุคลากร สาย
วิชาการและสาย 
วิชาชีพเฉพาะ 
Thailand 4.0 

1.ร้อยละของ
บุคลากรที่ ได้รับ
การพัฒนา 

 - ตุลาคม 25๖๒ - 
กันยายน 256๓ 

ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 



โรราการ/กิจกรรศ 
 

พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 
ด าขนัินัการ 

หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๒๘.โครงการ
ปฏิบัติ ตามคู่มือ
พัฒนา ส่งเสริมการ
ปฏิบัติ ตาม
มาตรฐานทาง 
จริยธรรมและการ 
บริหารจัดการ 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพ่ือบริการ
ประชาชน 

1.ร้อยละของการ
น าคู่มือไป ใช้
ประโยชน์ 80 % 

 - ตุลาคม 25๖๒ - 
กันยายน 256๓ 

ทุกกลุ่มหน่วยใน 
สพป.สกลนคร  เขต 

  5.3 นัโยบายรุณธรรศในัการบริหาราบประศาณ ประกอบด้วย  
   5.3.1 นโยบายหลัก  
    ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
อย่างเป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการ  
ด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  อย่างมีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า  
   5.3.2 มาตรการ/แนวทาง  
    บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร  
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
   5.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ 

 
พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๒๙.กิจกรรม 
ควบคุมการเบิก 
จ่ายเงินตาม 
ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 
โครงการติดตาม
การ ใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.ร้อยละ 75 ของ
การ ด าเนินการ
ตามแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณ 

 - ตุลาคม 25๖๒ - 
กันยายน 256๓ 

 -กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 
- กลุ่มแผนและ
นโยบาย 

 2.ร้อยละโครงการ
ที่ผลการ 
ด าเนินงานมีความ
คุ้มค่า 

 - ตุลาคม 25๖๒ - 
กันยายน 256๓ 

-กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 
- กลุ่มแผนและ
นโยบาย 

 
 



  5.4 นัโยบายในัการศอบหศายี่ก ศ่รวาศขป็นัธรรศ ขี่าขี่ยศ แนะไศ่ขน้อกปฏิบกพิ  
ประกอบด้วย  
   5.4.1 นโยบายหลัก  
    ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการ 
กระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
เป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมาย
งาน ที่ได้มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย  
   5.4.2 มาตรการ/แนวทาง  
    1)กระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดย
ค านึงถึง ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
    2)ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย  
   5.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ 

 
พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

๓๐.กิจกรรมการ 
จัดท าข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการของ  
สพป.สกลนคร  
เขต ๒   
-พัฒนากรอบภาระ 
งานบุคลากร สพป.
สกลนคร  เขต ๒  

1.กรอบภาระงาน
ของ บุคลากรสาย
วิชาการและ สาย
ปฏิบัต ิ 

 - ตุลาคม 25๖๒ - 
กันยายน 256๓ 

-กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

  5.5 นัโยบายี่กให้รวาศส ารกญกกบสภาืแวดน้อศี่กขอ้นออ านัวยแนะส่าขสริศการปฏิบกพิาานั 
ประกอบด้วย  
   5.5.1 นโยบายหลัก  
    ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริม 
สนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  
   5.5.2 มาตรการ/แนวทาง  
    การจัดสภาพแวดล้อมการท างานตามความต้องการของบุคลากรของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ ที่เหมาะสม จ าเป็น ที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน  
   5.5.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โรราการ/กิจกรรศ 

 
พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

33.โครงการปรับ
ภูม ิทัศน์

สภาพแวดล้อม 

๑.ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาสู่ 

 - ตุลาคม 25๖๒ - 
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กลุ่มอ านวยการ 

 
 
 



โรราการ/กิจกรรศ 
 

พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 
ด าขนัินัการ 

หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

 สพป.สกลนคร  
เขต ๒  น่าอยู่  

 -   

  6.ด้านัการส้กอสารภายในัหนั่วยาานั เผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของ สพป.
สกลนคร  เขต ๒  ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน  
  แนัวปฏิบกพิ  
   1)ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  อย่างเปิดกว้าง ทั่วถึง บนพ้ืนฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคู่ไปกับ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน  
   6.1 นโยบายหลัก ให้ความส าคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอด
เกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ รบัทราบเพ่ือให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้ ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่
มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
   6.2 มาตรการ/แนวทาง 
     ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตใน
หน่วยงาน ให้บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู้เข้าใจและน าไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
โรราการ/กิจกรรศ 

 
พกวช่นวกด าบประศาณ ระยะขวนา 

ด าขนัินัการ 
หนั่วยาานั 
รกบผิดชอบ 

40.กิจกรรมสร้าง 
สื่อประชาสัมพันธ์ 
-ประชาสัมพันธ์ 
นโยบาย/มาตรการ 
การบริหารงาน
ด้วย การซื่อสัตย์
สุจริต 

1.จ านวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
นโยบาย/มาตรการ
การ บริหารงาน
ด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต 
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กลุ่มอ านวยการ 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

    ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๗    กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 

                                                              
        (นายเจริญ  ราชโสภา) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  


