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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน

ภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ

ประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง

เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ

ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งระดับชาติและ

ระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้

งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพการ

ด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การ

ป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรบัรู้ของผู้รับบริการ 

 ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเวปไซต์ของ

หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย

เร่งด่วน และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ ฯไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดตามเอกสาร ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการ

ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผล

ต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

   หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ 2564                                 1 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพป.สกลนคร เขต 2   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                             1               

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ 2563 ที่แสดงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา                                                3 

2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน                                  3 

2.2 ผลการประเมนิตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก                               4 

2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ                                        5 

3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   6 

ภาคผนวก 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564                        26 

 



 

การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความตระหนัก และมุ่งม่ันในการพัฒนา

องค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาให้เป็นเขตสุจริตในปีงบประมาณ 2564 โดยการน าของ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 

3 ท่านและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 ได้คะแนนเฉลี่ย  71.16 ล าดับที่ 218 ของประเทศ (กลุ่ม 10 เขตพ้ืนที่สุดท้าย) จึงได้ด าเนินการก าหนด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท้ังสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 71.16 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ C   ( 71.16 ) โดย ตัวชีว้ัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 
93.21  คะแนน ส่วนตัวชี้วัดทีไ่ด้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 
37.50  คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558  - - 
2559 70.63 เพ่ิมข้ึน/ลดลง +/-  
2560 86.10 เพ่ิมข้ึน 15.47 
2561 82.51 ลดลง 3.59 
2562 81.96 ลดลง 0.55 
2563 71.16 ลดลง 10.80 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามตัวชี้วัด
ได้ ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.21 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 75.83 B ไม่ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 92.13 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 81.13 B ไม่ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาสุจริต 83.32 B ไม่ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 88.10 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.17 B ไม่ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 79.17 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 66.90 C ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 37.50 F ไม่ผ่าน 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA สู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2564 

2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT)ตัวชี้วัดที่ 1-5  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 85.12  อยู่ในระดับ A (Very 
Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่
มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.21 เป็นคะแนนจากการ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

2. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.13 เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 
1. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.32 เป็นคะแนนจากการ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวม
ไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.13 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมของบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
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บุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

3. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.83 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส 
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ  เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  และควร
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 82.48 อยู่ในระดับ A (Very Good) 
บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน ไม่ยึดหลัก
ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  หน่วยงานไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ มีการน า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ อาจมีการเรียกรับสินบน ทั้งเป็นเงินทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ  ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)  จ านวน 1  ตัวชี้วัด  คือ 
1. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.10 เป็นคะแนนจาก 

การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 
จุดที่ต้องพัฒนา  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 

1.ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.17 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ  การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน จัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.17 
 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจาก
หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้
มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

2.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and  
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ52.20 อยู่ในระดับ E (Extremely 
Poor) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานต้องพัฒนาการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน เพ่ือแสดงถึงความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  ซึ่งมีจุดแข็. และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จ านวน   -  ตัวชี้วัด (หมายความว่า ไม่มีจุดแข็ง 
เลย) 

จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ  
  1.ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.90 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้
ทราบ ใน 5 ประเด็นคือ (1)  ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล(2) การบริหารงาน 
ได้แก่  แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(4) การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  2. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
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และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมี
การก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 7 มาตรการ  ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 
3.แนวทางการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปี

งบประมาณ2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 
ตัวชี้วัด 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
ประเด็นที่พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้

งบประมาณ  

 
1. การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
2. การใช้จ่ายงบประมาณ โดย 

ค านึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของบประมาณท่ีตั้งไว้และไม่
เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มหรือพวกพ้องการ
เบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 

3. กาจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุ ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

4. การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการ
ด าเนินการ 

2. เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายใน 

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

3. มีช่องทางให้บุคลากร
ภายใน 

สามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย มี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

4. ปรับปรุงมาตรการการ
จัดซื้อ 

 จัดจ้าง และให้มีการก ากับ ติดตาม 
โดยคณะกรรมการ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
 

ตัวชี้วัดที่ 4การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

 

1.การน าทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้
ผู้อื่น 
2. การขอยืมทรัพย์สินของราชการโดย
บุคลากรภายในและยืมโดยบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน 
3.การจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนว
ทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
4. การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 

1.สร้างความตระหนัก ในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
2..สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการ ขั้นตอนการ การยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
3.สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
4.. มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงาน โดยคณะกรรมการ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข

ปัญหาทุจริต 
1. การให้ความส าคัญในการแก้ไข 

ปัญหาการทุจริต ของหน่วยงาน การ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังของ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  

2. การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. การจัดท าแผนงานด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน 

4. การประเมินประสิทธิภาพการ 
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

5. การสร้างความเชื่อมั่นให้ 
บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบ
เห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน 

6. กระบวนการเผ้าระวัง ตรวจสอบ 
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

7. การน าผลการตรวจสอบของฝ่าย 
ตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 

1.สร้างการรับรู้ การแก้ปัญหา การต่อ
ต่อต้านการทุจริต เป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารสูงสุดและบุคลากรภายใน
องค์กรทุกคน 
2. จัดท าแผนงานด้านการป้องกันการ
ทุจริต โดยคณะกรรมการ 
3. ประเมินประสิทธิภาพการ
แก้ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
4. มีช่องทางการร้องเรียนให้บุคลากร
ภายในสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย มี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
5. บุคลากรภายในมีการน าผลการ
ตรวจสอบไปใช้ในการปรับปรุงการ
ท างาน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 7 

ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1.การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลายมีประสิทธิภาพ 
2. การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน  
3. การชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้
อย่างชัดเจน  
4.การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 

1. สร้างช่องทางการสื่อสารของ
หน่วยงานกับผู้รับบริการให้มีความ
หลากหลาย  
2. เผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  
3.เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน
ได้เสีย ส่งค าติชม หรือความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือการ
ให้บริการ 
4.ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
น าผลการประเมินมาพัฒนาการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 8 การ

ปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

1. การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การ
ให้บริการ 

2. การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 
การด าเนินงาน /กระบวนการท างานของ
หน่วยงาน 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

4. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการ 

5. การให้ความส าคัญการปรับปรุง 
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใส 

1.พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
การให้บริการ 
2. พัฒนา ปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
3. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว 
4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มา
ติดต่อมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงาน ในรูป
คณะกรรมการ 
5. มีการเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอนวิธีการ
ท างาน ของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน 
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ตัวชี้วัด 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
ประเด็นที่พัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9  การ
เปิดเผยข้อมูล 

9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
9.2 การบริหารงาน 
9.3 การบริหารเงิน

งบประมาณ 
9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
(การส่งเสริมความ
โปร่งใส ได้คะแนน

เต็ม) 

1.การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเวป
ไซด์ของหน่วยงาน ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ได้แก่ 
1.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล 
1.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ 
1.3 การบริการเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ 
1.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
1.5 การส่งเสริมความโปร่งในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาและจัดท าข้อมูล ให้
ครอบคลุม ทั้ง 5 ประเด็น เผยแพร่
บนเวปไซด์ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้อง

ก้นการทุจริต 
1.เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี เพื่อการป้องกันการทุจริต 
4. การด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 
5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6. แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 
7. รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันในการทุจริต 
8. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต 
9.มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
10 การด าเนินการตามมาตรการ 
10. การก ากับติดตามการน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนได้ 
4. ขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม ตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ ให้ทุก
กลุ่ม/หน่วย บุคลากรทุกคน ได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 
5. พัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางใน
การป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต
โดยเชิญวิทยากรจากส านักงาน ปปช.
จังหวัดมาให้ความรู้กับบุคลากร 
6.ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจงานและลดความเสี่ยงจากการ
ทุจริตและก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการ
ก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
7.เปิดเผย ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผล
การด าเนินงานด้านการป้องกันการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
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3.แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ(ก าหนด
แผนรายไตร
มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1.การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 
และก าหนดมาตรการในการ
บริหารงบประมาณ และการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดประชุมชี้แจงการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงานและ
เผยแพร่ให้แต่ละกลุ่มงานได้รับรู้ 
 
2. ก าหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณ 
และการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 

มกราคม 
2564-มีนาคม 
2564 
 
 
เมษายน – 
พฤษภาคม 
2564 

ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 รับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2564 
 
ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 รับทราบมาตรการและถือปฏิบัติ 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 
 
 
 
กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ(ก าหนด
แผนรายไตร
มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2. การใช้จ่ายงบประมาณ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ รับทราบการ
เข้าพิจารณาตรวจสอบ รายงานผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณโดยทั่วถึง และระบุช่อง
ทางการสอบถามเก่ียวกับการด าเนินงานและ/หรือ
การใช้จ่ายงบประมาณ  หรือน าเข้าที่ประชุม ceo 
ของหน่วยงาน 

รอบ 6 เดือน 
มีนาคม-
เมษายน 2564 
รอบ 12 เดือน  
กันยายน – 
ตุลาคม 2564 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับรู้ รับทราบการ
ด าเนินงานของ สพป.สน.2 ทั้งระบบและ
ส่งผลให้มีความเข้าใจในการด าเนินงาน
ของแต่ละโครงการซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา
พัสดุและการตรวจรับพัสดุ 

ควรมีการเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ทราบ
อย่างต่อเนื่อง  

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง  

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ข้อมูล การ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหารพัสดุของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์  
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 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ(ก าหนด
แผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

สร้างการรับรู้ของบุคลากรภายใน สพป.สน.2 ต่อการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมในการน าทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปเป็น
ของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อื่น  

เมษายน –
มิถุนายน 2564 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน สพป.สน.2 รับรู้
ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของ

ตนเองและน าไปให้ผู้อื่น 

กลุ่ม
อ านวยการ 

2. แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

จัดท าแนวปฏิบัติ ขั้นตอน การขออนุญาต เกี่ยวกับ
การยืม การใช้ทรัพย์สินของราชการ ไปปฏิบัติงาน ใน 
สพป.สน.2 

ตุลาคม –
ธันวาคม 2563 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสพป.สน.2 ทราบ
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สิน
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ 

กลุ่ม
อ านวยการ 

3. การก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  

แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล และตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างต่อเนื่อง  

ต่อเนื่องตลอด ทรัพย์สินของราชการได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ มีความคุ้มค่า มีการน าไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวม 

กลุ่ม
อ านวยการ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ(ก าหนด
แผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

8. การให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ของ
หน่วยงาน การต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจังของผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน  

9. การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

1.กิจกรรมการสร้างการรับรู้ 
เจตจ านงสุจริต การต่อต่อต้านการ
ทุจริต โดยผู้อ านวยการ สพป.สน.2 
รอง ผอ.สพป.สน.2 และบุคลากร
ภายใน สพป.สน.2 ทุกคน 

 

มิถุนายน – 
กันยายน 
2564 

ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจของ สพป.สน.2 เป็นไปตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

กลุ่มอ านวยการ
และทุกกลุ่ม/

หน่วย 

3 การจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

 

2. จัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยคณะกรรมการ 

 

มีนาคม 2564 มีแผนงานด้านการป้องกันการทุจริตของ สพป.
สน.2 

กลุ่มนิเทศ ฯ  
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ประเดน็การประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ(ก าหนด
แผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

4.การประเมินประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน 
5.การสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร
ภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงาน 
6.กระบวนการเผ้าระวัง ตรวจสอบ
การทุจริตภายในหน่วยงาน 
การน าผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 

3. ประเมินประสิทธิภาพการ
แก้ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
4. จัดท าช่องทางการร้องเรียนให้
บุคลากรภายในสามารถแจ้งเบาะแส
ที่สงสัย มีมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน 
5. บุคลากรภายในมีการน าผลการ
ตรวจสอบไปใช้ในการปรับปรุงการ

ท างาน 

มิถุนายน – 
กันยายน 
2564 

มีการประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต บุคลากรภายในมีความเชื่อมั่นหากพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้ 

และมีการน าผลการตรวจสอบจาก หน่วย
ตรวจสอบภายใน และภายนอกมาปรับปรุงการ

ท างาน  

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  กลุ่ม

กฏหมายและคดี 
ทุกกลุ่มงาน/

หน่วย 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ประเดน็การประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ(ก าหนด
แผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1.การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องตา่ง ๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลายมีประสิทธิภาพ 
2. การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  

1. สร้างช่องทางการสื่อสารของ
หน่วยงานกับผู้รับบริการให้มีความ
หลากหลาย  
2. เผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  

 

มิถุนายน – 
กันยายน 
2564 

สพป.สน.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันผ่านทางหน้าเวปไซด์เขตพ้ืนที่  facebook 

เขตพ้ืนที่ facebook กลุ่มงาน 

กลุ่ม ICT 

3. การชี้แจงและตอบค าถาม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  
4.การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถร้องเรียนการ

ทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

3.เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้
เสีย ส่งค าติชม หรือความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือการ
ให้บริการและมีการเข้าไปตอบค าถาม 
โดยผู้ที่เก่ียวข้อง 
4.ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าผล

การประเมินมาพัฒนาการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ 

มิถุนายน – 
กันยายน 
2564 

ผู้รับบริการสามารถให้ข้อเสนอแนะ ติชม การ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ สพป.สน.2 ในช่องทางที่

หลากหลาย และมีการประเมินความพึงพอใจ แบบ
REAL TIME จากผู้มาติดต่องาน และบุคลากรทุกคนน า

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการท างาน 

กลุ่ม ICT 
และทุกกลุ่ม/

หน่วย 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ(ก าหนด
แผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

6. การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
การให้บริการ 

7. การปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน /
กระบวนการท างานของ
หน่วยงาน 

 

กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
กิจกรรม ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีมีผลการประเมินITA ยอดเยี่ยม 
งบประมาณ 60,000 บาท  
 

สิงหาคม-
กันยายน 
2564 

บุคลากร ใน สพป.สน.2 มีความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงาน เจตคติที่ดีในการให้บริการ 
(service mind) สามารถพัฒนาวิธีการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง โปร่งใส 
รวดเร็ว ส่งผลให้ผู้มารับบริการมีความพึง

พอใจ 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

1. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว 

2.  

. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็ว เช่น ระบบงาน

สารบรรณ ระบบการจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการและบ านาญ ระบบการ

บริหารงานบุคคล ฯลฯ 
 

ต่อเนื่อง  การปฏิบัติงานตามภารกิจของสพป.สน.2 มี
ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ทุกกลุ่มงาน/
หน่วย 
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ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ(ก าหนด
แผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการ 
 

4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มา
ติดต่อมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงาน ในรูปคณะกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการคัดเลือกจัดสรรผู้รับวัคซีนโค
วิด 19 , คณะกรรมการ กตปน. ฯลฯ  

 

ต่อเนื่อง  การด าเนินงานตามภารกิจ ของ สพป.สน. 2 
มีความโปร่งใส สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ 

ทุกกลุ่มงาน/
หน่วย  

4. การให้ความส าคัญการปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใส 

มีการเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอนวิธีการท างาน 
ของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน 

ต่อเนื่อง   
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ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ(ก าหนด
แผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1.การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเวปไซด์ของหน่วยงาน 
ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ 
1.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
1.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ 
1.3 การบริการเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดกาพัสดุ 
1.4 การบริหารและพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล  ได้แก่ นโยบาย

1. พัฒนาและจัดท าข้อมูล ให้ครอบคลุม ทั้ง 5 
ประเด็น เผยแพร่บนเวปไซด์ เพ่ือแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทุก
กลุ่มงาน/หน่วย เช่นการท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกคน การท าแผนการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินงานตามแผน การก ากับติดตาม ผลการ
ด าเนินงานฯลฯ ทุกกลุ่มงาน/หน่วย  เป็นต้น  
 

มิถุนายน – 
กรกฏาคม 
2564 

สพป.สน.2 มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน ทุกประเด็นตาม
ภารกิจของ สพป.สน.2 เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ แสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่ม ICT ทุก
กลุ่มงาน/หน่วย 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
1.5 การส่งเสริมความโปร่งใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีสว่นร่วม 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องก้นการทุจริต 

 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ก าหนดแล้วเสร็จ(ก าหนด
แผนรายไตรมาส) 

 
 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร 
2. การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 
5. การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และแนวทางการ
ด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 โดย ผอ.
สพป.สกลนคร เขต 2  
2.ประกาศนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ของ สพป.สน.2  
3.ประกาศปฏิญญาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต 
4. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระหว่างคณะรอง 
ผอ.สพป.สน.2 กับ ผอ.สพป.สน.2 
5. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างคณะ

กรกฏาคม –กันยายน 
2564 

 
ห้องประชุมรวมใจสามัคคี 

 
 
 
 

ทุกวันจันทร์ เวลา 08.15 
น.-08.30 น. และวันที่มี
การประชุมสัมมนา ณ 

บริเวณหน้าเสาธง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2  

1. ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 รับรู้เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร และแนวทาง
การป้องกันการด าเนินงาน ตาม
ตัวชี้วัด 10 ข้อ  

2. ผู้บริหารและบุคลากรใน สพป.สน.
2 สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินงานตามประกาศเจตจ านง
สุจริต ทั้ง 10 ข้อ  

กลุ่ม
อ านวยการ  
ทุกกลุ่ม/
หน่วย 



22 

 

เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา กับ ผอ.สพป.
สน.2 
6. ก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล ทุกเช้าวันจันทร์ โดยมีกิจกรรม ๕ 
อย่าง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค า
ปฏิญญาเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดีจอมราชัญ  
7.ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
8.กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมอันดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร สพป.สน.
2 ในเรื่องการมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ  เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน กิจกรรมBig Cleaning Day  
กิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรคนดีศรีสกล 
2 ให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ 
ข้าราชการและลูกจ้างท่ีมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานอยูใ่นระดับดีเยี่ยม กิจกรรมขับขี่
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ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร กิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
นักเรียน ฯลฯ 
9.กิจกรรม Walking Around ITA64 ทุกกลุ่ม
งาน/หน่วยตามปฏิทินสัปดาห์ ITA เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงาน เป็น
การก ากับติดตามภารงาน ตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2564  

3.การประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 
4.การด าเนินการ
เพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

จัดประชุมการประเมินความเสี่ยงและการ
ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

กรกฏาคม 2564 ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมใน
การประเมินตนเอง ตามภารกิจ เพ่ือประเมิน

ความเสี่ยง จัดท าแผนการลดความเสี่ยง และมี
องค์ความรู้ แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
ของ สพป.สน.2 พร้อมทั้งร่วมมือกันขับเคลื่อน

องค์กรในการป้องกันการทุจริต 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
กลุ่ม

อ านวยการ 
และทุกกลุ่ม/

หน่วย 
6.แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
7.รายงานการ
ก ากับติดตามการ

กิจกรรม วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
ปีงบประมาณ 2563 และน าผลการประเมินมา
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564  

ตุลาคม 2563 
 
 
 

สพป.สน.2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพ่ือเป็นทิศทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ใน

ปี 2564 โดยน าผลการประเมิน ปี 63 มา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าแผน ฯ ปี 64 

กลุ่มนิเทศ ฯ  
 
 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
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ด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 
8. รายงานผลการ
ด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

กิจกรรม รายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 

เดือน  
กิจกรรมรายงานผลการด าเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจ าปี 2563 

 
เมษายน 2564 

 
 
 

ตุลาคม 2563 

มีการเผยแพร่ให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
รับทราบทิศทางการด าเนินการร่วมกัน 

 
 
 
 
 

กลุ่ม
อ านวยการ 

9.มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
10. การ
ด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  

1. กิจกรรมสร้างการรับรู้เจตจ านงสุจริตและ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
จ านวน 9 เรื่องให้บุคลากรได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
2. กิจกรรมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กร 

มิถุนายน – กันยายน 
2564 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ สพป.สน.
2 เป็นไปตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

กลุ่ม
อ านวยการ 

และทุกกลุ่ม/
หน่วย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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