
1 
 

 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ ประกอบด้วย 
ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ดังนี้   สว่นที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาเว็ป
ไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ส่วนที่ 2 เป็นกิจกรรมที่บูรณาการเข้าไปในวิถี
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 ขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 จนส าเร็จ 

 

                                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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สารบัญ 

หน้า 

ค าน า             
สารบัญ             
ส่วนที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2                 1 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                    3 

ภาคผนวก                                                                                                                6 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาเว็บไซต์  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 
๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กลุ่มอ านวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
๕. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
   เบิกจ่าย จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท                
   คงเหลือ จ านวน           -   บาท 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ    ๑  มิถุนายน – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
๗. วัตถุประสงค์   

๑.  เพ่ือให้ผู้รับบริการรับทราบข้อมูล ข่าวสารทางราชการ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส 
 ๒.  เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ และเพ่ิมช่องทางการให้บริการ ให้เป็นตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

๓.  เพ่ือให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในลักษณะโต้ตอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาองค์กรต่อไป 

4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ทราบ
ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร 
๘.  เป้าหมาย 
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่    จ านวน      ๑  คน   

  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่   จ านวน      ๕  คน 

  ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน  ๒๕๔  คน 

  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย     จ านวน    ๑๐  คน 

  บุคลากรทางการศึกษาใน สพป.สน.๒   จ านวน    ๗๓  คน 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จ านวน ๓,๕๖๒ คน 

                   รวมจ านวน  ๓,๕๖๒ คน 

๙.  วิธีการด าเนินกิจกรรม 
๑. ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒         

๒. ด าเนินการพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

๓.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ 

๔. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผู้บังคับบัญชาและ สพฐ. ทราบ 
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๑๐.ผลการด าเนินกิจกรรม 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสามารถให้บริการข้อมูล  ข่าวสารทางราชการได้อย่าง

ถูกต้องและโปร่งใส 

          ๒. ผู้รับบริการได้รับความสะดวก  มีช่องทางในการใช้บริการที่หลากหลายและได้มาตรฐาน 

๓. ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบเพื่อพัฒนาองค์กรได ้

๔. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  สามารถรับข่าวสารและมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป 

๑๑.การประเมินผล 
 ๑๑.๑  เชิงปริมาณ 
 ๑.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร  เขต  ๒  ให้บริการข้อมูล  ข่าวสารทางราชการได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส 

๒.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต  ๒   มีช่องทางในการใช้บริการที่หลากหลายและได้มาตรฐาน 

๓.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต  ๒  สามารถแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบเพื่อพัฒนาองค์กรได้ 

 ๑๑.๒  เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร  เขต  ๒  สามารถใช้บริการข้อมูล ข่าวสารของทางราชการได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส    
 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
      เป็นไปตามเป้าหมาย 
      สูงกว่าเป้าหมาย 
      ต่ ากว่าเป้าหมาย 
๑๒.  ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
๑๓.  ข้อเสนอแนะ    ไม่มี 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

ปีงบประมาณ 2563 

 

กิจกรรม 

1. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 2  

2. ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

3. ประกาศปฏิญญาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพื่อสร้างความตระหนัก และให้ค ามั่น 

ในการร่วมกันป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 

4. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระหว่างคณะรอง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

5. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่าง 

คณะบุคลากรทางการศึกษา กับ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

6. กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาสุจริต 

7. กิจกรรมประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

8. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  

กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมท าบุญตักบาตรที่วัดช่วงวันเข้าพรรษา กิจกรรมช่วยเหลือและแสดงความไว้อาลัย

การเสียชีวิตบิดา มารดา ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม

โอดี ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมหิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทย 

กิจกรรมเกษียณอายุราชการ ฯลฯ  

จากกิจกรรมที่ 1-9 สรุปรายงานได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์   

   เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 รับทราบเจตนารมณ์ และนโยบาย 
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คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

เป้าหมายเขตสุจริต 5 คุณลักษณะ คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจิตสาธาณะ อยู่อย่างพอเพียง 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายเขตสุจริต 5 คุณลักษณะ คือ มีทักษะการ

คิดวิเคราะห์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจิตสาธาณะ อยู่อย่างพอเพียง  

ผลการด าเนินงาน 

จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต ประกาศนโยบาย ประกาศปฏิญญา ลงนามบันทึก 

ข้อตกลง ความร่วมมือ ในการบริหารงาน ของ ผอ.สพป.สน.2 ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่

เขต เมื่อ เดือน มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี และกิจกรรมอ่ืนตามวิถีภารกิจของส านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศึกษา 

งบประมาณในการด าเนินงาน    -  บาท  

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ   

จัดกิจกรรมให้ต่อเนื่อง  

ภาพประกอบ 

 

 
กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริตทุกวันจันทร์  
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กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริตทุกวันจันทร์  

 

 
                   กิจกรรมหิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทย รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 

              

                   กิจกรรมพัฒนาองค์กร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

          

      กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมท าบุญตักบาตรร่วมกันที่วัด  

        

      กิจกรรมส่งก าลังใจสู่เส้นชัยวัยเกษียณ 
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                                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒   

ที่      วันที่    ๒  กันยายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 

๒ 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

              ตามที่   กลุ่มอ านวยการ  ได้จัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถรับทราบข้อมูล  ข่าวสารของทางราชการได้อย่าง

รวดเร็ว  ถูกต้องและโปร่งใส  อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  เพ่ิมช่องทางการให้บริการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  สามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะ

โต้ตอบได ้

     บัดนี้   ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร  เขต  ๒   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวในระบบ

ฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตต่อไป   

     จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

  

                                                               (นางสุรีย์พร   ปาละสานต์) 

                                                            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
      (นายเจริญ ราชโสภา) 
          ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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ภาพแสดง เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 


