
 

 

 

รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 



 

ค าน า 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยสำระส ำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน ำ น ำเสนอสภำพกำรณ์ทุจริต
คอร์รัปชั่นในประเทศไทย ข้อมูลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมำภิบำลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ITA Online)  ส่วนที่ 2 น ำเสนอบริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและนโยบำยที่
เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยกิจกรรมส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต และกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ (ITA Online)   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยได้
ก ำกับติดตำม และสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2563-31 มีนำคม 2564)  
รำยละเอียดตำมเอกสำร 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
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สำรบัญ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน          1 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรม       2 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564          4 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 
2564) 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ
ที่เบิกจ่ำย

แล้ว 

ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและ

ปรำบปรำมกำร
ทุจริตของ สพป.
สกลนคร เขต 2 

ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.

2564 

- - - ประชุมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
และแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปี 
2564 โดยมีกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2563 
วิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อน  ก ำหนด
โครงกำร/แผนงำนกำรปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ณ ห้องประชุม
รวมพลัง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 และ
น ำเสนอแผนต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรวิพำกษ์ให้ข้อเสนอแนะ  
ณ ห้องประชุมเข่ือนอุบลรัตน์ อ ำเภอ
น้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น  

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน 

 
กลุ่มนิเทศ ฯ 

และทุก
กลุ่ม/หน่วย 

 

2.  กิจกรรมหน้ำเสำ
ธง เคำรพธงชำติ 
สวดมนต์ไหว้พระ 
กล่ำวค ำปฏิญญำ

เขตสุจริต  

- - -ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกคน ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 
2 ท ำกิจกรรมร่วมกันทุกเช้ำวันจันทร์ 
เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ เขต
สุจริต  

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
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ภาพกิจกรรม 

กำรประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 ผู้เข้ำประชุมประกอบด้วยผู้บริหำรเขตพ้ืนที่ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ศึกษำนิเทศก์ ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกสถำนศึกษำ อำทิ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน
ในรอบปีที่ผ่ำนมำของเขตพ้ืนที่ น ำผลมำวิเครำะห์ SWOT จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนำ ผู้เข้ำประชุมมีส่วนร่วมได้แสดง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือน ำสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ณ ห้องประชุมรวมพลัง สพป.สน.2 

และเสนอแผนงำน/โครงกำรเพ่ือวิพำกษ์ ณ ห้องประชุมเข่ือนอุบลรัตน์ 
 อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
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ภำพกิจกรรมหน้ำเสำธงเคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจริต  

สร้ำงควำมตระหนักรู้ กำรเป็นเขตสุจริต ทุกเช้ำวันจันทร์ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
กิจกรรม กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ด้วย ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก ำหนด

วิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร 
และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล โดยมีเป้ำประสงค์ 
เชิงยุทธศำสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 นอกจำกนี้ ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 ยังมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ) และทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (ยุทธศำสตร์กำรปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) คือ ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล 
ในภำครัฐ แผนงำนที่ 5.9 กำรสร้ำงกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้ำงควำมตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันกำรทุจริต ที่กล่ำวถึง 
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ภำยใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส ำนึก ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่ำงพอเพียง จิตสำธำรณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเตรียมกำรด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วน
ตื่นตัว ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวำงรำกฐำนกำรปลูกจิตส ำนึก ซึ่งเป็นกลไกในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศชำติ 
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2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง ทั้งใน

ระดับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมป้องกันและยับยั้งกำรทุจริตเชิงรุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมาย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน อีกทั้งมีกำรยกระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 4.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
      บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2   จ ำนวน  76 คน 
 4.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      4.2.1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  ได้รับกำรพัฒนำให้
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
     4.2.2  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้รับกำรพัฒนำให้มี
องค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  ระดมควำมคิด เกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity & Trasparency Assessment : ITA) 
   4.2.3  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 รู้จักประยุกต์ใช้ทักษะ
กระบวนกำรกำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิต
สำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิตและต่อต้ำนกำรทุจริตและป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของบุคลำกรมีวัฒนธรรม ค่ำนิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1) กิจกรรมกำรประเมิน
คุณธรรม และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนภำครัฐ (ITA) 
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 
๑.๒ ด ำเนินกำรประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้อง 
๑.๓ ด ำเนินกำรประเมินฯ 
(ITA) 

-ร้อยละบุคลำกรใน
ส ำนักงำนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร
เสรมิสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรม
มำภิบำล (เขต
สุจรติ) 
-จ ำนวนผู้ประเมิน
ภำยในและ
ภำยนอกองค์กร 
เข้ำร่วมประเมิน
(ITA Online)ตำม
จ ำนวนที่เกณฑ์
ก ำหนด 

ร้อยละ 76 –          -กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล
กำรจัด
กำรศึกษำ 
-กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

2) กิจกรรมกำรสร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีและกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนกำรส่งเสริม
จริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

 
 
 
-ร้อยละ บุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
เข้ำร่วมกิจกรรมมี

ร้อยละ 76 
 
 

-          -กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล
กำรจัด
กำรศึกษำ 



7 
 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

๒.๑  กิจกรรมประกำศ
เจตจ ำนงสจุริตในกำร
บริหำรงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๒  
๒.๒ กิจกรรมประกำศนโยบำย
กำรเสริมสร้ำงคณุธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๒  
๒.๓ กิจกรรมกำรประกำศ
ปฏิญญำส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำสุจริต 
๒.๔ กิจกรรมกำรลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือกำร
พัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ระหว่ำงคณะรอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ กับ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 

ควำมตระหนักรู้ 
และได้รับกำร
ปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่ำนิยมที่ไม่
ยอมรับกำรทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละผู้รับผิดชอบ
ในกำรตอบแบบวัด 
OITรวบรวมข้อมลู
ได้ตรงและ

-กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
-ทุกกลุ่มใน
ส ำนักงำนเขต
พื้นที่
กำรศึกษำ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

๒.๕ กิจกรรมกำรลงนำม
ข้อตกลงควำมร่วมมือกำร
พัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ระหว่ำงคณะ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กับ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 
๒.๖ กำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง
ทุกวันจันทร์    
๒.๗ กิจกรรมประชุมเตรยีม
ควำมพร้อมรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
๒.๘ กิจกรรม site visit 10 
กลุ่มงำนในเขตพื้นท่ีของ
ผู้อ ำนวยกำรเขตและ
ผู้รับผิดชอบงำนเขตสุจรติ
เกี่ยวกับ กำรตอบค ำถำมแบบ
วัดกำรเปดิเผยข้อมูลสำธำรณะ
(Open data Integrity and 
transparencyAssessment : 
OIT) 
๒.๘ กิจกรรมส่งเสริมคำ่นิยม
อันดีงำมและคณุลักษณะ ๕ 

ครอบคลมุประเด็น
ตำมตัวช้ีวัดและทัน
ก ำหนดเวลำ 
 
 
 
-ร้อยละบุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมี
คุณลักษณะเขต
สุจรติ ๕ ประกำร
(ทักษะกำรคิด 
 
 
 
 วินัย ซื่อสัตยส์ุจรติ 
จิตสำธำรณะ อยู่
อย่ำงพอเพียง) มี
ควำมรักใคร่ 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
ค่ำนิยมต้ำนกำร
ทุจริต 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ประกำรเขตสุจรติ เช่นกิจกรรม 
Big cleaning day กิจกรรม 
มอบเกียรติบัตร คนดีศรสีกล  
๒ ฯลฯ 
3) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
กำรปฏิบัติงำนและศึกษำดูงำน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ต้นแบบเขตสุจรติ  

ร้อยละของบุคลำกร
ในส ำนักงำนเขต
พัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำน  

 76 60,000          กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล
กำรจัด
กำรศึกษำ 

รวม    60,000           
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564 
 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

 1. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  
มีฐำนควำมคิดในกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  
มีกลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตที่เข้มแข็งและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 

3. ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สุจริต 
 2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้วยวิธีกำรออนไลน์ ผ่ำนทำง
เว็บไซต์โครงกำรโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
 
  ผู้เสนอแผนปฏิบัติกำร     ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติกำร 
 
 
           ( นำงสำวสัมฤทธิ์ สำยสอน )    ( นำยอนุกูล ทองนุ้ย) 
  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์                                   ต ำแหน่ง  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 
 
 
 
                      ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติกำร (สพฐ.) 
                                                                                                                            
                                                         (.........................................) 
                                     ต ำแหน่ง ............................................... 
                                     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 


