
 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  



 

ค าน า 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี
โดยมีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำนในสังกัด ได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเอง
และน ำข้อมูลผลกำรประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้อย่ำงเหมำะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อนมำตรกำร
เชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงควำมตั้งใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะทั้ง
ระดับชำติและระดับสำกล 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และมีประเด็นที่จะต้อง
พัฒนำให้ดีขึ้น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จึงได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 

 

เอกสำรฉบับนี้ เป็นผลจำกกำรน ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนไปใช้ เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Internal Integrity and Transparency Assessment :  ITA) 
ประจ ำปี และพัฒนำกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งสะท้อน
ถึงควำมตั้งใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ( Good 
Governance) 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
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     คณะท ำงำน                                                                                                 



1 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีควำมตระหนักและมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ
องค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำรด ำ เนินงำนที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประช ำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
หน่วยงำน เพ่ือพัฒนำให้เป็นเขตสุจริตในปีงบประมำณ 2564 โดยกำรน ำของ นำยอนุกูล ทองนุ้ย  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำทั้ง 3 ท่ำนและเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ได้คะแนนเฉลี่ย 71.16 อยู่ในอันดับที่ 218 ของประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่ม 10 
อันดับสุดท้ำย จำกกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดด้อยของผลกำรประเมิน ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน
ได้แก่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้ทรัพย์สินของท ำงรำชกำร กำรแก้ไขปัญหำสุจริต ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จึงได้ก ำหนดมำตรกำรเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังกล่ำวข้ำงต้น เพ่ือให้เกิดกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติและยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล (Good Governance) ไว้ดังนี้ 

 

๑. มำตรกำรใช้งบประมำณ 
๒. มำตรกำรใช้ทรัพย์สินของท ำงรำชกำร 
๓. มำตรกำรแก้ไขปัญหำสุจริต 
๔. มำตรกำรประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
๕. มำตรกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
๖. มำตรกำรเปิดเผยข้อมูล 
๗. มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
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การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

1. มำตรกำรใช้งบประมำณ 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วย 
งาน และก าหนดมาตรการใน
การบริหารงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดประชุมชี้แจงการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงานและ
เผยแพร่ให้แต่ละกลุ่มงานได้รับรู้ 
2. กาหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณ 
และการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ผู้กากบัติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 

มกราคม- มีนาคม 
2564 

 
เมษายน – 

พฤษภาคม 2564 

ผู้บริหารและบุคลากรในเขตพ้ืนที่ รับรู้แผน
ใช้จ่ายงบประมาณ 2564 
 
ผู้บริหารและบุคลากรในสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
รับทราบมาตรการและถือปฏิบัติ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 
กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ 

2. การใช้จ่ายงบประมาณ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ รับทราบการ
เข้าพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณโดยทั่วถึง และระบุ
ช่องทางการสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงาน
และ/หรือการใช้จ่ายงบประมาณ น าเข้าที่ประชุม 
ceo ของหน่วยงาน 

รอบ 6 เดือน 
มีนาคม-เมษายน 

2564 
รอบ 12 เดือน 
กันยายน – 

ตุลาคม 2564 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับรู้ รับทราบการ
ด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ทั้งระบบและส่งผล
ให้มีความเข้าใจในการด าเนินงานของแต่ละ
โครงการซึ่งจะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

3. การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหา 
พัสดุและการตรวจรับพัสดุ 

ควรมีการเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ทราบ
อย่างต่อเนื่อง  

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ข้อมูล การ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหารพัสดุของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  
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2. มำตรกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

สร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่ต่อการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมในการนาทรัพย์สินของหน่วยงาน 
ไปเป็นของตนเอง หรือนาไปให้ผู้อ่ืน  

เมษายน –
มิถุนายน 2564 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับรู้ไม่
นาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเอง

และนาไปให้ผู้อื่น 

กลุ่มอ านวยการ 

2. แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

จัดท าแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการขออนุญาต 
เกี่ยวกับการยืม การใช้ทรัพย์สินของราชการ ไป
ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ 

ตุลาคม –ธันวาคม 
2563 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ทราบ
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สิน
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ 

กลุ่มอ านวยการ 

3. การก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  

แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแล และตรวจสอบ
การใช้ทรัพยส์ินของราชการ อย่างต่อเนื่อง  

ต่อเนื่องตลอด ทรัพย์สินของราชการได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ มีความคุ้มค่า มีการนาไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวม 

กลุ่มอ านวยการ 
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๓. มำตรกำรแก้ไขปัญหำสุจริต 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. การให้ความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ของ
หน่วยงาน ต่อต้านการทุจริต 

จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ เจตจ านงสุจริต 
การต่อต่อต้านการทุจริต โดยผู้อ านวยการเขต
พ้ืนที่ รอง, และบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่ทุกคน 

มิถุนายน – 
กันยายน 2564 

ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจของเขตพ้ืนที่เป็นไปตาม
มาตรการ 

กลุ่มอ านวยการและทุก
กลุ่ม/หน่วย 

2. การทบทวนนโยบายที่การ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการทบทวนนโยบาย 
โดยผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ รอง, และบุคลากร
ภายในเขตพ้ืนที่ทุกคน 

มิถุนายน – 
กันยายน 2564 

ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วม
วิเคราะห์นโยบายตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

กลุ่มอ านวยการและทุก
กลุ่ม/หน่วย 

3. การจัดท าแผนงานด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามทุจริต 

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันการทุจริต โดย
คณะกรรมการ 

มีนาคม 2564 มีแผนงานด้านการป้องกันการทุจริต 
ของเขตพ้ืนที่ 

กลุ่มนิเทศ ฯ  

4. ประเมินประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน 

ประเมินประสิทธิภาพการแก้ปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน 
 

มิถุนายน – 
กันยายน 2564 

มีการประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
การทุจริต  

หน่วยตรวจสอบภายใน/
กลุ่มกฏหมายและคด ี

5. การสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายในการร้องเรียน
เมื่อพบเห็นการทุจริต 

บุคลากรภายในมีความเชื่อมั่นหากพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 

ต่อเนื่องตลอด บุคลากรภายในมีความเชื่อมั่นหากพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงาน สามารถ
ร้องเรียนได้  

ทุกกลุ่มงาน/หน่วย 

6. กระบวนการเผ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริต และน า
ผลไปปรับปรุงการท างาน 

บุคลากรภายในมีการน าผลการตรวจสอบไปใช้ใน
การปรับปรุงการท างาน 

ต่อเนื่องตลอด มีการน าผลการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน และภายนอกมาปรับปรุง
การท างาน 

ทุกกลุ่มงาน/หน่วย 
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๔. มำตรกำรประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลายมีประสิทธิภาพ 

สร้างช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานกับ
ผู้รับบริการให้มีความหลากหลาย  
 

มิถุนายน – 
กันยายน 2564 

มีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีความครบถ้วน
หน้าเว็ปไซด์เขตพ้ืนที่, facebook เขต
facebook กลุ่มงาน 

กลุ่ม DLICT 

2. การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

เผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ต่อเนื่องตลอด ปรับปรุงตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน กลุ่ม DLICT 

3. การชี้แจงและตอบค าถาม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  
 

เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย ส่งค า
ติชม หรือความคิดเห็น เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
หรือการให้บริการและมีการเข้าไปตอบค าถาม 
โดยผู้ที่เก่ียวข้อง 

ต่อเนื่องตลอด ผู้รับบริการสามารถให้ข้อเสนอแนะ ติชม 
การด าเนินงาน/การให้บริการของเขตพ้ืนที่
ในช่องทางที่หลากหลาย 

กลุ่ม DLICT 

4. การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าผลการประเมินมา
พัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

มิถุนายน – 
กันยายน 2564 

และมีการประเมินความพึงพอใจ แบบREAL 
TIME จากผู้มาติดต่องาน และบุคลากรทุก
คนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการท างาน 

กลุ่ม DLICT 
และทุกกลุ่ม/หน่วย 
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๕. มาตรการปรับปรุงระบบการท างาน 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. การปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ การให้บริการ 

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตพ้ืนที่  

สิงหาคม-
กันยายน 2564 

บุคลากร มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานเจต
คติท่ีดีในการให้บริการ (service mind)  

กลุ่มนิเทศ ฯ กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

2. การปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน /
กระบวนการท างานของ
หน่วยงาน 

กิจกรรมศึกษาดูงานสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่มีผลการประเมิน ITA ยอดเยี่ยมงบประมาณ 
60,000 บาท  
 

 บุคลากร สามารถพัฒนาวิธีการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว ส่งผล
ให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ 

กลุ่มนิเทศ ฯ กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว 

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบ
การจ่ายเงินเดือน ระบบการบริหารงานบุคคล  

ต่อเนื่อง การปฏิบัติงานตามภารกิจของเขตพ้ืนที่ มี
ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ทุกกลุ่มงาน/หน่วย 

4. การเปิดโอกาสให้ผู้รับ 
บริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงเพื่อให้ 
สอดคล้องกับความต้องการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาด าเนินงาน ในรูปคณะ 
กรรมการ เช่น คณะกรรมการคัดเลือกจัดสรร
ผู้รับวัคซีนโควิด 19, คณะกรรมการ กตปน. ฯลฯ  

ต่อเนื่อง การด าเนินงานตามภารกิจ ของเขตพ้ืนที่ มี
ความโปร่งใส สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ทุกกลุ่มงาน/หน่วย  

5. การให้ความส าคัญการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใส 

มีการเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอนวิธีการท างาน ของ
เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน 

ต่อเนื่อง การด าเนินงานตามภารกิจ ของเขตพ้ืนที่ มี
ความโปร่งใส สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ทุกกลุ่มงาน/หน่วย  
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๖. มาตรการเปิดเผยข้อมูล 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของ
หน่วยงาน ครอบคลุม 5 
ประเด็น ได้แก่ 
  1. ข้อมูลพื้นฐาน  
  2. การบริหารงาน  
  3. การบริการเงินและ  
งบประมาณ  
  4. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   
  5. การส่งเสริมความโปร่งใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

พัฒนาและจัดท าข้อมูล ให้ครอบคลุมทั้ง 5
ประเด็นเผยแพร่บนเว็ปไซด์ เพ่ือแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกกลุ่ม
งาน/หน่วย เช่นการท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกคน การท าแผนการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินงานตามแผน การก ากับติดตาม ผลการ
ด าเนินงานทุกกลุ่มงาน เป็นต้น  
 

มิถุนายน – 
กรกฏาคม 2564 

เขตพ้ืนที่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน ทุกประเด็นตามภารกิจ
ของเขตพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในรูป
คณะกรรมการ แสดงถึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่ม 
ICT  
ทุกกลุ่มงาน/หน่วย 
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๗. มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และแนวทางการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดย ผอ.เขต  
2. ประกาศนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของเขตพ้ืนที่ 
3. ประกาศปฏิญญาสานักงานเขตสุจริต 
4. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระหว่างเจ้าหน้าที่
คณะรอง ผอ.เขตพ้ืนที่ กับ ผอ.เขตพ้ืนที่ 
5. ก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล ทุกเช้าวันจันทร์โดยมีกิจกรรมดังนี้
เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค า
ปฏิญญาเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
และเพลงสดุดีจอมราชัญ  
 

กรกฏาคม –
กันยายน 2564 

 
 
 
 

ห้องประชุมรวมใจ
สามัคคี 

 
 
ทุกวันจันทร์ เวลา 

08.15 น.-08.30 น. 
และวันที่มีการ

ประชุมสัมมนา ณ 
บริเวณหน้าเสาธง 
สานักงานเขตพ้ืนที่  

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 รับรู้เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
และแนวทางการป้องกันการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด 10 ข้อ  
2. ผู้บริหารและบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินงานตามประกาศเจตจ านงสุจริต 
ทั้ง 10 ข้อ  

กลุ่มอ านวยการ  
ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 6. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
7. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมอันดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร ในเรื่อง
การมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  เช่น การ
เข้าร่วมกิจกรรม ของหน่วยงาน กิจกรรม Big 
Cleaning Day  กิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติ
บัตรคนดีศรีสกล 2 ให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ข้าราชการและลูกจ้างที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม กิจกรรมขับข่ี
ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร กิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
นักเรยีน ฯลฯ 

  1. ผู้บริหารและบุคลากรในสานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 รับรู้เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
และแนวทางการป้องกันการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด 10 ข้อ  
2. ผู้บริหารและบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินงานตามประกาศเจตจ านงสุจริต 
ทั้ง 10 ข้อ  

กลุ่มอ านวยการ  
ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 8. กิจกรรม Walking Around ITA64 ทุกกลุ่ม
งาน/หน่วยตามปฏิทินสัปดาห์ ITA เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงาน เป็น
การกากับติดตามภารงาน ตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564  

  1. ผู้บริหารและบุคลากรในสานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 รับรู้เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
และแนวทางการป้องกันการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด 10 ข้อ  
2. ผู้บริหารและบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินงานตามประกาศเจตจ านงสุจริต 
ทั้ง 10 ข้อ  

กลุ่มอ านวยการ  
ทุกกลุ่ม/หน่วย 

4. การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 
5. การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

จัดประชุมการประเมินความเสี่ยงและการ
ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

กรกฏาคม 2564 ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้มีส่วน
ร่วมในการประเมินตนเอง ตามภารกิจ 
เพ่ือประเมินความเสี่ยง จัดท าแผนการลด
ความเสี่ยง และมีองค์ความรู้ แนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง ของ สพป.สน.2 
พร้อมทั้งร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรใน
การป้องกันการทุจริต 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
กลุ่มอ านวยการ 
และทุกกลุ่ม/หน่วย 
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มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

6. แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
 
7. รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 
8. รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

1. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบ 
ประมาณ 2563 และน าผลการประเมินมาจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564  
2. กิจกรรมรายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนิน 
การป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน  
 
3. กิจกรรมรายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 2563 

ตุลาคม 2563 
 

 
เมษายน 2564 

 
 
 

ตุลาคม 2563 

เขตพ้ืนที่ มีแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือเป็นทิศทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ในปี 2564 โดยน าผลการ
ประเมิน ปี 63 มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผน 
ฯ ปี 64 และเผยแพร่ให้ผู้บริหารและ
บุคลากรในองค์กรรับทราบทิศทางการ
ด าเนินการร่วมกัน 

กลุ่มนิเทศ ฯ  
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
 
 
กลุ่มอ านวยการ 

9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 
10. การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

1. กิจกรรมสร้างการรับรู้เจตจ านงสุจริตและ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
จ านวน 9 เรื่องให้บุคลากรได้ถือปฏิบัติ 
 
2. กิจกรรมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กร 

มิถุนายน – 
กันยายน 2564 

ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของเขตพ้ืนที่
เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

กลุ่มอ านวยการ และทุก
กลุ่ม/หน่วย 
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สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 

 จำกกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2  พบว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัดและครบถ้วนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  และเผยแพร่เอกสำรกำร
ด ำเนินกำรในแต่ละมำตรกำรทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  รวมทั้งสะท้อนถึงควำมตั้งใจของ
หน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 
 

 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

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

ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ก ำหนดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Internal Integrity and Transparency Assessment :  ITA) 
ประจ ำปี โดยมีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำนในสังกัด ได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนตนเองและน ำข้อมูลผลกำรประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงเหมำะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำร
ขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงควำมตั้งใจของ
หน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสำธำรณะ ทั้งระดับชำติและระดับสำกล 

 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 มีผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และมีประเด็นที่จะต้องพัฒนำ
ให้ดีขึ้น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จึงได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ โดยก ำหนด
มำตรกำรไว้  7  ข้อ  ดังนี้ (รำยละเอียดเพ่ิมเติม ดังเอกสำรแนบ) 

 

1. มำตรกำรกำรใช้งบประมำณ 
2. มำตรกำรกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
3. มำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำสุจริต 
4. มำตรกำรประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
5. มำตรกำรกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
6. มำตรกำรกำรเปิดเผยข้อมูล 
7. มำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันที่   10 มีนำคม 2564 

 
(นำยอนุกูล ทองนุ้ย) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขค 2 
  



 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 

ที่      1258  / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของหน่วยงำนภำครัฐ  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

_____________________________ 

               ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ซึ่งเป็น

การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยเมื่อวันที่  ๑๑  

ตุลาคม  ๒๕๕๙  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  สู่การ

ปฏิบัติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  ๒     ประธานกรรมการ 
๒. นายวิวัฒน์  สมานชาติ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต  ๒      กรรมการ 
๓. นายส าราญ  ศรีจันทร์  รองผอ.สพป.สกลนคร เขต  ๒         กรรมการ 
๔. นายศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต  ๒      กรรมการ  
๕. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย   ทุกท่าน                        กรรมการ 
๖.  หัวหน้ากลุ่มงานในกลุ่มนิเทศ ฯ ทุกท่าน         กรรมการ 
๗. นายชรินทร์ เจริญไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ               กรรมการ/เลขานุการ 
๘.  นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

๙.  นางวรวรรณ วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก์          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

๑๐.นางสาวคชาภรณ์ ก่ าจ าปา ศึกษานิเทศก์                             กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

๑๑. นางสาวสุพัตรา ปรีชาเสถียร ศึกษานิเทศก์          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 



 

 

 มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษาหารือ  สนับสนุน  แก้ปัญหา  ก ากับ  ติดตาม  การ

รับ         

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒ 

๑. นายวิวัฒน์  สมานชาติ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต  ๒                ประธานกรรมการ 
๒. นางวรวรรณ วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก์                            กรรมการ 
๓. นางสาวคชาภรณ์ ก่ าจ าปา ศึกษานิเทศก์                   กรรมการ 
๔. นางสาวสุพัตรา ปรีชาเสถียร ศึกษานิเทศก์                   กรรมการ 
๕. นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑. วางแผนการเผยแพร่ข้อมูล ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

       ๒.  ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน 

       ๓.  ประสานงานในขั้นด าเนินการประเมินกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

       ๔.  ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (แบบ OIT) 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรเพื่อรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ตัวช้ีวัดที่  ๙  กำรเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที่  ๙.๑  ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๑  โครงสร้ำงหน่วยงำน 

  ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

   นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

O๒  ข้อมูลผู้บริหำร 

  ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

   นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 



 

 

O๓  อ ำนำจหน้ำที่ 

  ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

   นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

O๔  แผนยุทธศำสตร์ หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

  นางนภสร  มีระหันนอก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

    นางเพียงพธู  ธิโสภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

          O๕  ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

 นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

O๖  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

 นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

กำรประชำสัมพันธ์ 

O๗  ข่ำวประชำสัมพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

 นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O๘  Q&A 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

    นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

O๙  Social Network 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

    นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 



 

 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  ๙.๒  กำรบริหำรงำน 

กำรด ำเนินงำน 

O๑๐  แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 

ผู้รับผิดชอบ 

  นางนภสร  มีระหันนอก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

    นางเพียงพธู  ธิโสภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

          O๑๑  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน  รอบ ๖  เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

  นางนภสร  มีระหันนอก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

    นางฐิตาภรณ์  แก้วก่า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 O๑๒  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

ผู้รับผิดชอบ 

  นางนภสร  มีระหันนอก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

    นางฐิตาภรณ์  แก้วก่า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 กำรปฏิบัติงำน 

 O๑๓  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม/หน่วย 

 กำรให้บริกำร 

 O๑๔  มำตรฐำนกำรให้บริกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

    น.ส.อัจฉรินทร์  ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

    น.ส.จิราภรณ์  ศรีประชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 O๑๕  ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

    น.ส.อัจฉรินทร์  ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

    น.ส.จิราภรณ์  ศรีประชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



 

 

 O๑๖  รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

    น.ส.อัจฉรินทร์  ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

    น.ส.จิราภรณ์  ศรีประชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

            O๑๗  E-Service 

ผู้รับผิดชอบ 

    นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  ๙.๓  กำรบริหำรเงินงบประมำณ   

 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

 O๑๘  แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ขวัญตา  สุรินทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

  นางพัทธนันท์  ดวงสุภา นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 

  น.ส.กาญจนา  ภาวงศ์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

  น.ส.ใจเดียว  สืบศรี  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

  นางสุดารัตน์  ศรีนุกูล  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

O๑๙  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รอบ  ๖  เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ขวัญตา  สุรินทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

             นางพัทธนันท์  ดวงสุภา นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 

O๒๐ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ขวัญตา  สุรินทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

             นางพัทธนันท์  ดวงสุภา นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 

O๒๑  แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ขวัญตา  สุรินทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

  นางสุดารัตน์  ศรีนุกูล  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 



 

 

 O๒๒  ประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสด ุ

ผู้รับผิดชอบ 

  นางสุดารัตน์  ศรีนุกูล  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 O๒๓  สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ขวัญตา  สุรินทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

  นางสุดารัตน์  ศรีนุกูล  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 O๒๔  รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 

ผู้รับผิดชอบ 

  นางสุดารัตน์  ศรีนุกูล  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  ๙.๔  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

O๒๕  นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ 

 นายค ารณ  ดินแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นางนวพร  ค าแหงพล  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 นายอัครเดช  สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

O๒๖  กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ 

 นายค ารณ  ดินแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นางนวพร  ค าแหงพล  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 นายวิทวัส  พันธุ์วงศา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 นายอัครเดช  สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 นางทิวาวรรณ  กั้วพิสมัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 นายสมพงษ์  อัคนิจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 นายจิตติพงษ์ ไชยรบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

O๒๗  หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ 

 นายค ารณ  ดินแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นางนวพร  ค าแหงพล  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

 

 นางสายใจ  ศรีประทุมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 นายวิทวัส  พันธุ์วงศา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 นายอัครเดช  สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 นายสมพงษ์  อัคนิจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 นายจิตติพงษ์ ไชยรบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

O๒๘  รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

ผู้รับผิดชอบ 

 นายค ารณ  ดินแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นางนวพร  ค าแหงพล  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 นายวิทวัส  พันธุ์วงศา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 นายอัครเดช  สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 นายสมพงษ์  อัคนิจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 นายจิตติพงษ์ ไชยรบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  ๙.๕  กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 

 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

O๒๙  แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

 นายสมคิด  ประครองญาติ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  

 นายณัฐวรรษ ศิลาธรรมทวีชัย   นิติกร ปฏิบัติการ 

 

 

 

O๓๐  ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

 นายสมคิด  ประครองญาติ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  

 นายณัฐวรรษ ศิลาธรรมทวีชัย   นิติกร ปฏิบัติการ 

O๓๑  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบประจ ำปี 

ผู้รับผิดชอบ 

 นายสมคิด  ประครองญาติ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  

 นายณัฐวรรษ ศิลาธรรมทวีชัย   นิติกร ปฏิบัติการ 



 

 

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

O๓๒  ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ผู้รับผิดชอบ 

  น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

    นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

O๓๓  กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

ผู้รับผิดชอบ 

  นางนภสร  มีระหันนอก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

    นางเพียงพธู  ธิโสภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ตัวช้ีวัดที่  ๑๐  กำรป้องกันกำรทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  ๑๐.๑  กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

O๓๔  เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

ผู้รับผิดชอบ 

  นางสาวชุลีพร สแวนเทสสัน  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

  นางสุรีย์พร  ปาละสานต์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

    นางปาริชาติ  มณีโชต ิ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

O๓๕  กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 

ผู้รับผิดชอบ 

  นางสาวชุลีพร สแวนเทสสัน  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

  นางสุรีย์พร  ปาละสานต์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

    นางปาริชาติ  มณีโชต ิ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต 

 O๓๖  กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 

ผู้รับผิดชอบ 

  นางนภสร  มีระหันนอก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

    นายธีระพันธ์ ใบธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

 



 

 

           O๓๗  กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ 

  นางนภสร  มีระหันนอก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

    นายธีระพันธ์ ใบธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

O๓๘  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

ผู้รับผิดชอบ 

  นางสุรีย์พร  ปาละสานต์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

    นางปาริชาติ  มณีโชต ิ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

O๓๙  แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 

ผู้รับผิดชอบ 

    นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน  ศึกษานิเทศก ์   

    นางวรวรรณ  วัชรเสถียร  ศึกษานิเทศก์   

    นางสาวคชาภรณ์ ก่ าจ าปา ศึกษานิเทศก์   

    นางสาวสุพัตรา ปรีชาเสถียร ศึกษานิเทศก์ 

O๔๐  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตรอบ ๖ เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

    นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน  ศึกษานิเทศก ์

    นางวรวรรณ  วัชรเสถียร  ศึกษานิเทศก ์

    นางสาวคชาภรณ์ ก่ าจ าปา ศึกษานิเทศก์   

    นางสาวสุพัตรา ปรีชาเสถียร ศึกษานิเทศก์ 

          O๔๑  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 

ผู้รับผิดชอบ 

    นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน  ศึกษานิเทศก์  

    นางวรวรรณ  วัชรเสถียร  ศึกษานิเทศก์ 

    นางสาวคชาภรณ์ ก่ าจ าปา ศึกษานิเทศก์  

    นางสาวสุพัตรา ประชาเสถียร   ศึกษานิเทศก์ 

 

 



 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  ๑๐.๒  มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 

O๔๒  มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ   

    นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน  ศึกษานิเทศก์  

    นางวรวรรณ  วัชรเสถียร  ศึกษานิเทศก์ 

    นางสาวคชาภรณ์ ก่ าจ าปา ศึกษานิเทศก์  

    นางสาวสุพัตรา ประชาเสถียร   ศึกษานิเทศก์ 

O๔๓  กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ   

    นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน  ศึกษานิเทศก์  

    นางวรวรรณ  วัชรเสถียร  ศึกษานิเทศก์ 

    นางสาวคชาภรณ์ ก่ าจ าปา ศึกษานิเทศก์  

    นางสาวสุพัตรา ประชาเสถียร   ศึกษานิเทศก์ 

 

มีหน้ำที่    ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของส านั กงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ ตามข้อมูลข้างต้น ภายในวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  

ประกอบการการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ให้แล้วเสร็จตามก าหนด 

  

      สั่ง  ณ  วันที่      15     มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔                                              

                                                           

      (นายอนุกูล ทองนุ้ย) 

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 



 
 

ที่ปรกึษา 
 

นำยอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2 
นำยวิวัฒน์ สมำนชำติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2 
นำยส ำรำญ ศรีจันทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2 
นำยศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2 

 
คณะท างาน 

 

นำยวิวัฒน์ สมำนชำติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2   หัวหน้ำคณะท ำงำน 

นำยชรินทร์ เจริญชัย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ คณะท ำงำน 
นำยสมคิด ประครองญำติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี คณะท ำงำน 
นำยค ำรณ ดินแดง 
นำงกมลทิพย์ ประชำนันท ์

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสิรมกำรจัดกำรศึกษำ 

คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

นำงชุลีพร แสวนเทสสัน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร คณะท ำงำน 
นำงสำวขวัญตำ สุรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ คณะท ำงำน 
นำงนภสร มีระหันนอก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คณะท ำงำน 
นำงนวพร ค ำแหงพล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร คณะท ำงำน 
นำงสำวจิรำพรรณ พ้ืนชมภู ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน คณะท ำงำน 
นำยดนัย ศรีวงษำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
นำงปำริชำติ มณีโชติ 
นำงสุรีย์พร ปำละสำนต์ 
นำงสำวสุพัตรำ ปรีชำเสถียร 
นำงสำวคชำภรณ์ ก่ ำจ ำปำ 
นำงเพียงพธู ธิโสภำ 

นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร 
นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

นำงสำวสัมฤทธิ์ สำยสอน 
นำงจตุพร หนูเนียม 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 


