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ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล
ผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งระดับชาติและ
ระดับสากล 

 

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบ
การท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเวปไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ ฯ   ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความตระหนัก และมุ่งมั่นในการพัฒนา
องค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิช อบใน
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาให้เป็นเขตสุจริตในปีงบประมาณ 2564 โดยการน าของ นายอนุกูล ทองนุ้ย 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้ง 3 ท่านและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 ได้คะแนนเฉลี่ย  71.16 ล าดับที่ 218 ของประเทศ (กลุ่ม 10 เขตพ้ืนที่สุดท้าย) โดยมี
รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 

 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งสิ้น 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 ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน
สูงสุด 93.21  คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ได้คะแนน 37.50  คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2559 70.63 - - 
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 

 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA สู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 
 

 2.1  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT)  
 ตัวชี้วัดที่ 1-5  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 85.12  อยู่ในระดับ A (Very Good) บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
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 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.21 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินงานตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.13 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
 

 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.83 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ  เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  และควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.13 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมของบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.32 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึง
การประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
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 2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  
 

 ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 82.48 อยู่ในระดับ A (Very Good)บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชน
หรือผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน ไม่ยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  หน่วยงานไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ มีการน าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ อาจมีการเรียกรับสินบน ทั้งเป็นเงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ที่อาจค านวณเป็น
เงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 

 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)  จ านวน 1  ตัวชี้วัด  คือ 
    ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.10 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่
จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 
 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.17 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.17 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง ระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
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 2.3  ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  
Transparency Assessment : OIT)  
    ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 52.20 อยู่ในระดับ E (Extremely Poor) บ่งชี้ให้เห็นว่า 
หน่วยงานต้องพัฒนาการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
เป็นปัจจุบัน เพ่ือแสดงถึงความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งมีจุดแข็. และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
 

 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จ านวน - ตัวชี้วัด (หมายความว่าไม่มีจุดแข็งเลย) 
 

 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.90 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซด์หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบ ใน 5 ประเด็นคือ (1)  ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่  แผนปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(4) การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ           
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ
ประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 7 มาตรการ  ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 
 

3. มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้ 
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3.1 มาตรการการใช้งบประมาณ 
มาตรการ ประเด็นการพิจารณา แนวทางด าเนินการ กลุ่มรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้งบประมาณ 

1.การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
 

- วิเคราะห์ปัญหา ความต้องและความจ าเป็น 
- ศึกษากรอบวงงินงบประมาณ 
- จัดท าร่างบัญชีจัดสรร 
- แต่งตั้งกรรมการพิจารณา เสนอให้อนุกรรมการกลั่นกรอง 
- เสนอให้ กศจ.ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
- ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

นโยบายและแผน 

2. การใช้จ่ายงบประมาณ โดยmค านึงถึง
ความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อ
กลุ่มหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 

- ชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้กับโรงเรียนมีส่วนร่วม 
- โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้มีส่วนร่วมใจการจัดซื้อการจ้าง 
- แต่งตั้งกรรมการเร่งรัดการเบิก-จ่ายงบประมาณ 

การเงินและสินทรัพย์ 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการ
ตรวจรับพัสดุ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 

- ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมีส่วนร่วมใจการจัดซื้อการจ้าง 
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบสามารถยื่นข้อเสนอ โดยไม่เอ้ือผลประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง 

การเงินและสินทรัพย์ 

4.การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

- เผยแพร่งบทดลองเพ่ือให้บุคคลภายนอกตรวจสอบได้ 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน กรมบัญชีกลางและบอร์ด

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
 
 

การเงินและสินทรัพย์ 
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มาตรการ ประเด็นการพิจารณา แนวทางด าเนินการ กลุ่มรับผิดชอบ 

การใช้งบประมาณ 
(ต่อ) 

4.การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

(ต่อ) 

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ 

 
 

3.2 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 
 
 
 

มาตรการ ประเด็นการพิจารณา แนวทางด าเนินการ กลุ่มรับผิดชอบ 
 
 
 
 

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

1.การน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน
ไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อ่ืน 

- มีมาตรการป้องกันการใช้ทรัพยส์ินของราชการ 
- เผยแพร่มาตรการให้บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานภายนอกทราบ 

อ านวยการ 

2.การขอยืมทรัพย์สินของราชการโดย
บุคลากรภายในและยืมโดยบุคลากรภายนอก
หน่วยงาน 

-  จัดท าแนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางของทางราชการ 
- เผยแพร่แนวทางปฏิบตัิในการยมืทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรในสังกัดและ
หน่วยงานภายนอกทราบ 
 

อ านวยการ 

3.การจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

-  จัดท าแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางของทางราชการ 
- เผยแพร่แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรในสังกัดและ
หน่วยงานภายนอกทราบ 

อ านวยการ 

4.การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

- จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบก ากับ ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
- จัดท าทะเบียนปฏิทินก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  

อ านวยการ 
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 3.3 มาตรการการแก้ไขปัญหาทุจริต 
มาตรการ ประเด็นการพิจารณา แนวทางด าเนินการ กลุ่มรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
การแก้ไขปัญหา
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ของหน่วยงาน การต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจังของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

- ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริต 
- จัดท าแนวทางการป้องกันการทุจริต 
- จัดท า MOU การป้องกันการทุจริตระหว่างผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
กับรองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- จัดท า MOU การป้องกันการทุจริตระหว่างผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
กับบุคลากรในหน่วยงาน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

2.การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับทุจริต เช่น กิจกรรมแสดงการต่อต้าน
ทุจริต 
- ประชุมทบทวนนโยบายการป้องการทุจริตในหน่วยงาน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

3.การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนฯ 
- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
- ด าเนินงานตามแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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มาตรการ ประเด็นพิจารณา แนวทางด าเนินการ กลุ่มรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
การแก้ไขปัญหา
ทุจริต 

(ต่อ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.การประเมินประสิทธิภาพการ 
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน 

- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงานประจ าปี 
- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ

หน่วยงาน 

กฎหมายและคดี 

5.การสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ใน
การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 
 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน 
- จัดกิจกรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต (ZERO Tolerance) 

กฎหมายและคดี 

6.กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ 
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังตรวจสอบ การทุจริตภายในหน่วยงาน  
- รายงานผลการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การทุจริตภายในหน่วยงาน 

กฎหมายและคดี 

7.การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลการทุจริตภายในและนอกหน่วยงาน 
- รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทุจริตภายในและนอกหน่วยงาน 

กฎหมายและคดี 

  
 
 



10 

 

 3.4 มาตรการประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

มาตรการ ประเด็นการพิจารณา  แนวทางด าเนินการ กลุ่มรับผิดชอบ 
ประสิทธิ ภ าพ
การสื่อสาร 

1.การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง 
ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายมี
ประสิทธิภาพ 

- มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
- มี Facebook ของหน่วยงาน  
- มีคลังข้อมูลของหน่วยงาน 
- มีเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ 
- มีกลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์ 

อ านวยการ 

2.การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

- มีระบบเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอและเป็น
ปัจจุบัน 

DLICT 

3.การชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

- มีระบบ Facebook Messenger ของหน่วยงาน 
- มีกระดานสนทนา ถาม-ตอบปัญหา (Webboard) 
- มีกลุ่มไลน์ระหว่างหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด 

อ านวยการ 

4.การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

- มี QR Code ช่องทางร้องเรียน 
- ช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์  

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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 3.5  มาตรการการปรับปรุงระบบการท างาน 
มาตรการ ประเด็นการพิจารณา แนวทางด าเนินการ กลุ่มรับผิดชอบ 

 
 
 
 
การปรับปรุง
ระบบการ
ท างาน 

1. การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน              
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การให้บริการ 

- มีมาตรฐานปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการ 
- มีโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการ 

ทุกกลุ่มงาน 

2. การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน /กระบวนการท างานของหน่วยงาน 

- มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและกระบวนการในการท างานของทุก
กลุ่มงาน 

ทุกกลุ่มงาน 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

- มีช่องการให้บริการออนไลน์ เช่น E-Money, E-Money  DLICT 

4. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 

- มีช่องการให้บริการออนไลน์  เช่น E-Service กลุ่มไลน์  เว็บบอร์ด 
Facebook เป็นต้น 

DLICT 

5.การให้ความส าคัญการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีความโปร่งใส 

-   มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
-   มีการรายงานสรุปผลการส ารวจความพีงพอใจประจ าปี 

อ านวยการ 

 
 
 
 

 

 



12 

 

 3.6 มาตรการการเปิดเผยข้อมูล 

 
 

   

     มาตรการ ประเด็นการพิจารณา แนวทางด าเนินการ กลุ่มรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
การเปิดเผยข้อมูล 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

- มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

DLICT 

2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน 
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

- มีการเผยแพร่แผนด าเนินการ การปฏิบัติงานและการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ฟของหน่วยงาน 

DLICT 

3. การบริการเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ 

- มีการเผยแพร่การบริการเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

DLICT 

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- มีการเผยแพร่มาตรการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

DLICT 

5. การส่งเสริมความโปร่งในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

-    มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

DLICT 
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 3.7 มาตรการการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ ประเด็นการพิจารณา แนวทางด าเนินการ กลุ่มรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
การป้องกันการ
ทุจริต 

 
 

1. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร - ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารคนปัจจุบันประจ าปี อ านวยการ 
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันการทุจริต อ านวยการ 
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี เพ่ือการป้องกันการทุจริต 

- มีแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
- มีการด าเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานประจ าปี 

กฎหมายและคดี 

4. การด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

- มีแนวทางจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
- มีการด าเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานประจ าปี 

กฎหมายและคดี 

5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

- มีการก าหนดแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจ าปี 
- ด าเนินการตามแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจ าปี 

อ านวยการ 

6. แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 
 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

กฎหมายและคดี 

7. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันในการทุจริต 

 

- ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันในการทุจริต 

- ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันในการทุจริต 
- รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันในการทุจริต 

กฎหมายและคดี 

8. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต 

 

- มีกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต 
- มีรายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

กฎหมายและคดี 

9.มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 

- ก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
-  ด าเนินการตามมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ

ทุจริตและรายงานผล 

กฎหมายและคดี 
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มาตรการ ประเด็นการพิจารณา แนวทางด าเนินการ กลุ่มรับผิดชอบ 
การป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

 

10. การด าเนินการตามมาตรการ 
 

- ก าหนดมาตรการ 
- ด าเนินงานตามมาตรการ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

กฎหมายและคดี 

11. การก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

- ด าเนินการก ากับติดตามประจ าปี 
- มีรายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามประจ าปี 

กฎหมายและคดี 
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 การการก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขและพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสพร้อม
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ร่วมกันก าหนดมาตรการในการด าเนินงานจากพิจารณาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment :  IIT) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) และผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) พบว่าตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการก าหนดมาตรการแก้ไขเร่งด่วน ได้แก่  
 

 ตัวชี้วัดที่ 2 มาตรการใช้งบประมาณ ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าและไม่บิดเบือน และรวมถึงการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

 ตัวชี้วัดที่ 4 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น การใช้รถยนต์ราชการ จัดท าเอกสารการยืม 
ครุภัณฑ์ส านักงาน การตรวจสอบพัสดุประจ าปี การซ่อมแซม บ ารุงรักษา จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้งาน  
 

 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต โดยการให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องการทุจริต  
 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 
ผ่านช่องทางที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ การชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  
 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ให้ความส าคัญการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล การให้บริการ การส่งเสริมความโปร่งในหน่วยงาน การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปีเพ่ือการป้องกันการทุจริต การด าเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
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ข้อเสนอแนะในการน ามาตรการไปใช้ 
 

 มาตรการที่ก าหนดนี้เพ่ือใช้เป็นแนวด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน เป็นมาตรการที่ก าหนดในภาพรวมในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ซึ่ง
หากจะให้ผลการด าเนินงานตามาตรการได้ผลยิ่งขึ้น ควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 1. เนื่องจากมาตรการที่ก าหนดนี้เป็นมาตรการในภาพรวมองค์การ ซึ่งในแต่ละมาตรการมี
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มและบุคคลแตกต่างกันไป ดังนั้นการบุคลากรทุกคนควรน า
มาตรการในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ ไปก าหนดเป็นมาตรการหรือเป็นคู่มือการด าเนินงานส าหรับรายบุคคลและ
ยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

 2. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ต้องให้ความส าคัญโดยประกาศเจตจ านงและให้เป็นวาระที่ส าคัญ
พร้อมก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยอาจให้มีการตรวจสอบและรายงานเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นในแต่ละงาน 
หรือแต่ละโครงการ 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 



 
 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

........................................................ 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and Transparency Assessment :  ITA) 
ประจ าปี โดยมีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัด ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของ
หน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งระดับชาติและระดับสากล 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และมีประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยก าหนด
มาตรการไว้  7  ข้อ  ดังนี้ (รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังเอกสารแนบ) 

 

1. มาตรการการใช้งบประมาณ 
2. มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3. มาตรการการแก้ไขปัญหาสุจริต 
4. มาตรการประสิทธิภาพการสื่อสาร 
5. มาตรการการปรับปรุงระบบการท างาน 
6. มาตรการการเปิดเผยข้อมูล 
7. มาตรการการป้องกันการทุจริต 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   10 มีนาคม 2564 

 
(นายอนุกูล ทองนุ้ย) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขค 2 
 
 



 
 

 
ที่ปรึกษา 

 

นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 
นายวิวัฒน์ สมานชาติ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 
นายส าราญ ศรีจันทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 
นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 

 
คณะท างาน 

 

นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2   หัวหน้าคณะท างาน 

นายชรินทร์ เจริญชัย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะท างาน 
นายสมคิด ประครองญาติ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะท างาน 
นายค ารณ ดินแดง 
นางกมลทิพย์ ประชานันท ์

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึกษา 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

นางชุลีพร แสวนเทสสัน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คณะท างาน 
นางสาวขวัญตา สุรินทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะท างาน 
นางนภสร มีระหันนอก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะท างาน 
นางนวพร ค าแหงพล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร คณะท างาน 
นางสาวจิราพรรณ พ้ืนชมภู ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
นายดนัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ คณะท างาน 
นางปาริชาติ มณีโชติ 
นางสุรีย์พร ปาละสานต์ 
นางสาวสุพัตรา ปรีชาเสถียร 
นางสาวคชาภรณ์ ก่ าจ าปา 
นางเพียงพธู ธิโสภา 

นักจัดการทั่วไปช านาญการ 
นักจัดการทั่วไปช านาญการ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 

นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน 
นางจตุพร หนูเนียม 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

คณะท างานและเลขานุการ 
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 


