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คํานํา 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดกำรประเมินคุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ( Internal Intergrit and Transparency Assessment:ITA) 
ประจ ำปี โดยมีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำนในสังกัด ได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนตนเองและน ำข้อมูลผลกำรประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงเหมำะสม เพ่ือแสดงให้ เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำร
ขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงควำมตั้งใจของ
หน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมภิบำล  ( Good Governance) ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสำธำรณะทั้งระดับชำติและระดับสำกล 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  มีผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และมีประเด็นที่จะต้อง
พัฒนำให้ดีขึ้น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต ๒ จึงได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 

 เอกสำรฉบับนี้เป็นผลจำกกำรน ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนไป
ใช้ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ( Internal Intergrit and Transparency Assessment:ITA) 
ประจ ำปี และพัฒนำกำรขับเคลื่อนเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงควำม
ตั้งใจของหน่วยงำนในระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล( Good Governance) 

 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต ๒ 
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สารบัญ 
หนา              
ผลกำรวิเครำะหขอมูลผลกำรประเมิน ITA   ไปสูกำรปรับปรุงแกไขกำรด ำเนินงำน ปงบประมำณ 2564       1 
แนวทำงกำรน ำผลจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหนวยงำน      2  
ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2564 ไปสูกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนในปงบประมำณ พ.ศ.2564  
เรื่อง กำรปองกันกำรทุจริต  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปองกันกำรทุจริต และมำตรกำรปองกันกำรทุจริตภำยในหนวยงำน        13 
ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2564 
ภาคผนวก 
-เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2  
-ค ำสั่ง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรสงเสริมคุณธรรมและควำมโปรงใส สพป.สกลนคร เขต 2 
-มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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การดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรื่อง การพัฒนาด้านคุณภาพการดําเนินงาน 
กำรขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  

เขต 2  ในปีงบประมำณ 2564  ได ก ำหนดมำตรกำรสงเสริมคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน
วยงำนภำครัฐ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2  ซึ่งเกิดจำกกำรวิเครำะหผลกำร
ประเมิน ITA   ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยรวมไดคะแนนเท่ำกับร
อยละ 88.10  ตัวชี้วัดที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.17 ตัวชี้วัดที่ ๘ 
กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนโดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 79.17 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้
คะแนนเทำ่กับร้อยละ 66.90  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2  จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรน ำผล
จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 

1.กำรปฏิบัติหนำที่ของเจำหนำที ่ 
เปนไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 
2.กำรปฏิบัติหนำที่ของเจำหนำที ่
ใหบริกำรแกผูรับบริกำร อยำงเทำ 
เทียมกัน 
3.กำรปฏิบัติหนำที่ของเจำหนำที ่
แกผูรับบริกำร อยำงตรงไปตรงมำ  
เปดเผยขอมูล  
 

1.สรำงกำรรับรูเกี่ยวกับ 
ขั้ น ตอนแ ละ ร ะย ะ เ ว ล ำก ำ ร
ปฏิบัติงำน ในกำรบริกำร แกผูรับ
บริกำร โดยจัดท ำสื่อ ปำยแสดง
ขั้นตอน ระยะเวลำ ในกำรให
บริกำรในกลุม/หนวย ใหชัดเจน 
และเผยแพรบนเวปไซดของหนวย
งำน 
2.กำรก ำหนดใหมีชองทำงให 
บุคลำกรภำยในและภำยนอก 
สำมำรถเขำมำมีสวนรวมในกำรให 
ขอเสนอแนะ /รองเรียนได 
 ในหลำยๆ ชองทำง 
3.ก ำ ร ขั บ เ ค ลื่ อ น โ ค ร ง ก ำ ร /
กิจกรรมตำมโครงกำรส งเสริม
คุณธรรมและควำมโปรงใส ประ
จ ำป งบประมำณ  ให ทุกกลุ ม/
หน่วย 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนใน
เรื่องต่ำงๆต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำยมีประสิทธิภำพ 
2.กำรเผยแพร่ข้อมูลที่มีควำมครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน 
3.กำรชี้แจงและตอบค ำถำมเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงชัดเจน 

บุคลำกรทุกคน ได้มีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำน 
4.มีกำรก ำหนดมำตรกำรสงเสริม 
คุณธรรมและควำมโปรงใสให 
ครอบคลุมทุกภำรกิจงำนและลด 
ควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต และ 
ก ำหนดผูรับผิดชอบ มีกำรก ำกับ 
ติดตำมอยำงสม่ํำเสมอ 
5.มีกำรเปดเผย ประชำสัมพันธ 
ขอมูลผลกำรด ำเนินงำนดำนกำร 
ปองกันกำรทุจริตอยำงตอเนื่อง 
และท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
1.สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรของ
หน่วยงำนกับผู้ รับบริกำรให้มี
ควำมหลำกหลำย 
2.เผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 
3.เปิดโอกำสให้ผู้มำติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ส่งค ำติชม หรือ
ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น  เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร
ด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรและ
มี กำร เข้ ำ ไปตอบค ำถำมโดย
ผู้เกี่ยวข้อง 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
 
ตัวชี้วัดที่8  กำรปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่9   กำรเปิดเผย
ข้อมูล 
 

 
1ก ำ ร น ำ เ ท ค โ น โ ล ยี ม ำ ใ ช้ ใ น ก ำ ร
ด ำ เนินงำนเ พ่ือให้ เกิดควำมสะดวก
รวดเร็ว 
2.กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำ
ติดต่อรำชกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุ ง เ พ่ือให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 
3.กำรให้ควำมส ำคัญกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ป
ไซดข์องหน่วยงำน  ครอบคลุม 5 ประเด็น
ได้แก่ 
1.ข้อมูลพื้นฐำน  
2.กำรบริหำรงำน 
3.กำรบริหำรเงินและงบประมำณ 
4.กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
5.กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 
ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบและกำรเปิดโอกำสให้
เกิดกำรมีส่วนร่วม 
 
 

 
1 .น ำ เทคโน โลยี มำ ใช้ ในกำร
ด ำเนินงำน  ให้เกิดควำมสะดวก
รวดเร็ว เช่น ระบบงำนสำรบรรณ 
ระบบกำรจ่ำยเงินเดือน ระบบกำร
บริหำรงำนบุคคล  
2.เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้
มำติดต่อรำชกำรมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน ใน
รู ป ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร  เ ช่ น 
คณะกรรมกำรคัดเลือกจัดสรร
ผู้ รั บ วั ค ซี น โ ค วิ ด  1 9  ,
คณะกรรมกำร กตปน.ฯลฯ 
 3.มีกำรเปิดเผยข้อมูล  ขั้นตอน
วิธีกำรท ำงำน ของเจ้ำหน้ำที่ทุก
กลุ่ม 
 
พั ฒ น ำ แ ล ะจั ด ท ำ ข้ อ มู ล  ใ ห้
ครอบคลุมทั้ง ๕ ประเด็น เผยแพร่
บนเว็ปไซด์ เพ่ือแสดงถึงควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน  โดย
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในทุกกลุ่ม
งำน/หน่วย เช่นกำรท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ทุกคน  
กำรท ำแผนกำรปฏิบัติงำน กำร
ด ำเนินงำนตำมแผน  กำรก ำกับ
ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนทุกกลุ่ม
งำน เป็นต้น 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กําหนดแล้วเสร็จ 
(กําหนดกํากับ ติดตามแผน

รายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ เป็นไปตำมข้ันตอน
และระยะเวลำที่ก ำหนด 
2.กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำรอย่ำงเท่ำทียมกัน 
3.กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่แก่ผู้รับบริกำร อย่ำง
ตรงไปตรงมำและเปิดเผย 

1.กำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน/มำตรกำร/ขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุก
คนและจัดท ำแผนผังขั้นตอน
กำรให้บริกำรที่แสดงขั้นตอน/
วิธีกำร ระยะเวลำในกำร
ให้บริกำร และผู้รับผิดชอบ 
โดยจัดท ำป้ำยสัญลักษณ์
สำมำรถเปิดเผยต่อผู้รับบริกำร 
ณ ห้องปฏิบัติกำรกลุ่ม/หน่วย 
และเผยแพร่ในเวปไซด์
หน่วยงำน 
 

ธันวำคม 2564 1.ผู้รับบริกำร ทุกคน ได้รับ
บริกำรเป็นไปตำมข้ันตอนและ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
2.หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำร
ให้บริกำร วิธีกำร ขั้นตอน 
ระยะเวลำ และผู้รับผิดชอบใน
หลำยรูปแบบอ ำนวยควำม
สะดวกต่อผู้มำขอรับบริกำร 
3.หน่วยงำนมีกำรพัฒนำช่อง
ทำงกำรรับบริกำรระบบ
ออนไลน์ เพื่ออ ำนวยควำม 
 

-กลุ่มอ ำนวยกำร 
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ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กําหนดแล้วเสร็จ 
(กําหนดกํากับ ติดตามแผน

รายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 2.กำรก ำหนดให้มีช่องทำงให้
บุคลำกรภำยในและภำยนอก
สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ให้ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนได้ใน
หลำยๆช่องทำง โดยมีตู้รับ
ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนผ่ำนกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของงำน
บริกำร/ทุกกลุ่มงำน 
3.พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร
ออนไลน์ในกำรแสดงตนขอรับ
บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำ
มำขอรับบริกำรให้เกิดควำม
รวดเร็วมำกขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีนำคม  2564 
 
 
 
 
 

 

ควำมสะดวกในกำรขอเข้ำ
ขอรับบริกำรให้เกิดควำม
รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

-กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 



7 
 

 

แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กําหนดแล้วเสร็จ 
(กําหนดกํากับ ติดตามแผน

รายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 . ก ำ ร เ ผ ยแพร่ ข้ อ มู ล ขอ ง
หน่ วยงำนในเรื่ อ งต่ ำ งๆต่อ
สำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำยมีประสิทธิภำพ 
2.มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่มีควำม
ครบถ้วนในปัจจุบัน 
3.กำรชี้แจงและตอบค ำถำม
เ มื่ อ มี ข้ อ กั ง ว ล แ ล ะ ส ง สั ย
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง
ชัดเจน 
 

สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรของ
หน่วยงำนกับผู้รับบริกำรให้มี
ควำมหลำกหลำย 
 
เผยแพร่ข้อมูลที่มีควำม
ครบถ้วนในปัจจุบัน 
เปิดโอกำสให้ผู้มำติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียส่งค ำติชมหรือ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร
และมีกำรเข้ำไปตอบค ำถำม
โดยผู้ที่เก่ียวข้อง 

มิถุนำยน-กันยำยน 2564 
 
 
 
ต่อเนื่องตลอด 
 
ต่อเนื่องตลอด 

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่มีควำม
ครบถ้วน หน้ำเว็ปไซด์เขตพ้ืนที่
,facebook กลุ่มงำน 
 
ปรับปรุงตรวจสอบเป็นปัจจุบัน 
 
ผู้รับบริกำรสำมำรถให้
ข้อเสนอแนะ ติชม กำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ในช่องทำงที่
หลำกหลำย 

กลุ่ม DLICT 
 
 
 
กลุ่ม DLICT 
 
กลุ่ม DLICT 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๘  การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กําหนดแล้วเสร็จ 
(กําหนดกํากับ ติดตามแผน

รายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือให้ เกิดควำม
สะดวกรวดเร็ว 
2.กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร
หรือผู้มำติดต่อรำชกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรปรับปรุงเพ่ือให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
3 . ก ำ ร ให้ ค ว ำมส ำ คั ญก ำ ร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มี
ควำมโปร่งใส 
 

1.น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ด ำ เ นิ น ง ำน   ให้ เ กิ ดคว ำม
สะดวกรวดเร็ว เช่น ระบบงำน
สำรบรรณ ระบบกำรจ่ ำ ย
เงินเดือน ระบบกำรบริหำรงำน
บุคคล  
2. เปิดโอกำสให้ผู้ รับบริกำร 
หรือผู้มำติดต่อรำชกำรมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น  ใ น รู ป
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร  เ ช่ น 

ต่อเนื่องตลอด 
 
 
 
 
 
ต่อเนื่องตลอด 

กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มีควำม
รวดเร็วมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
-กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มีควำม
โปร่งใส สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 

ทุกกลุ่ม/หน่วย 
 
 
 
 
 
ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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คณะกรรมกำรคัดเลือกจัดสรร
ผู้ รั บ วั ค ซี น โ ค วิ ด  1 9  ,
คณะกรรมกำร กตปน.ฯลฯ 

 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กําหนดแล้วเสร็จ 
(กําหนดกํากับ ติดตามแผน

รายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.มีกำรเปิดเผยข้อมูล  ขั้นตอน
วิธีกำรท ำงำน ของเจ้ำหน้ำที่ทุก
กลุ่ม 
 

ต่อเนื่องตลอด กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มีควำม
โปร่งใส สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 

ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กําหนดแล้วเสร็จ 
(กําหนดกํากับ ติดตามแผน

รายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ก ำ ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ปั จ จุ บั น บ น เ ว็ ป ไ ซ ด์ ข อ ง
หน่ ว ย ง ำน   ค รอบคลุ ม  5 
ประเด็นได้แก่ 
1.ข้อมูลพื้นฐำน  
2.กำรบริหำรงำน 
3 . ก ำ ร บ ริ ห ำ ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมำณ 
4 . ก ำ ร บ ริ ห ำ ร แ ล ะ พั ฒ น ำ
ทรัพยำกรบุคคล 

พัฒนำและจัดท ำข้อมูล ให้
ครอบคลุมทั้ง ๕ ประเด็น 
เผยแพร่บนเว็ปไซด์ เพ่ือแสดง
ถึงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน  โดยเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนในทุกกลุ่มงำน/
หน่วย เช่นกำรท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ทุกคน  
กำรท ำแผนกำรปฏิบัติงำน กำร
ด ำเนินงำนตำมแผน  กำรก ำกับ

มิถุนำยน-กรกฎำคม 2564 เขตพ้ืนที ่มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ทุก
ประเด็นตำมภำรกิจของเขต
พ้ืนที่ เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำร 
แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มICT 
ทุกกลุ่มหน่วย 
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5.กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
และประพฤติมิชอบและ  

ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนทุก
กลุ่มงำน เป็นต้น 

 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กําหนดแล้วเสร็จ 
(กําหนดกํากับ ติดตามแผน

รายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วน
ร่วม 
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ผลการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาขององค์กรด้านการป้องกันการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ 2564 
 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต ๒ ได้ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยมีกิจกรรมตำมแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้  

1.กำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน และต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบโดยประกำศ 
เจตจ ำนงสุจริต เป็น 2  ภำษำ คือ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ  พร้อมทั้งร่วมบันทึก MOU บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
กำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  
เขต ๒ กับ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2  และ ระหว่ำง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2 กับ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มต่ำงๆในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2  
  2.กำรมอบหมำยนโยบำย “ เขตสุจริต”ในกำรปฏิบัติงำน 
  3.กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.กำรปรับปรุงและพัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ทุกกลุ่ม/หน่วย และจัดท ำคู่มือกำร
ให้บริกำร ของทุกกลุ่มหน่วย และเผยแพร่ทำงเวปไซด์ของหน่วยงำน 
  5.ก ำหนดให้มีช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมเข้ำมำพัฒนำองค์กร โดยมีช่องทำง
ข้อเสนอแนะ ช่องทำงถำมตอบ และสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ได้ 
  6.กำรพัฒนำงำนบริกำรในรูปแบบออนไลน์ส ำหรับกำรบริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว  
   
 
  โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมดังนี้ 
  1.การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน  และต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบโดยประกำศ
เจตจ ำนงสุจริตเป็น 2 ภำษำ คือภำษำไทย ภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งบันทึก MOU บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำร
พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 
๒ กับ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2  และ ระหว่ำง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2 กับ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มต่ำงๆในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2   โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
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  เมื่อวันที่ 12  กรกฎำคม  2564 นำยอนุกูล  ท้องนุ้ย   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2 ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมี

คณะรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2 และคณะบุคลำกรทำงร่วมกำร

ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรจัดกำรและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ด้วยควำม  ซื่อสัตย์ สุจริต มี

คุณธรรม มีควำมโปร่งใส มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติและด ำรงตนไว้ซึ่ง  เกียรติและศักดิ์ศรี

ควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กระท ำกำร ในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในค่ำนิยมขององค์กร และจะ พัฒนำองค์กรให้มี

ประสิทธิภำพสูงสุดโดยกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มี  มำตรฐำน รวมทั้ง

ร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้  ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร 

และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตำมเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 2 พร้อมทั้งลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ ระหว่ำงคณะรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  2  กับ  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  2 
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2. การมอบหมายนโยบาย “เขตสุจริต”ในการปฏิบัติงาน 
  นำยอนุกูล  ทองนุ้ย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต ๒ 
มอบนโยบำยในกำรท ำงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  โดยเปิดโอกำสให้ทุกคนในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีส่วนร่วมและเสนอแนวปฏิบัติในกำรท ำงำน และสรุปเป็นประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต ๒ เรื่องแนวปฏิบัติในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  จ ำนวน 14 ข้อ ดังนี้ 

1. กำรแต่งกำย 
2. กำรลงเวลำมำปฏิบัติงำน 
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำวัน 
4. กำรไปรำชกำร 
5. กำรไปร่วมงำนรำชพิธี/งำนพิธีต่ำงๆ 
6. กำรเสนองำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. กำรบันทึกงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. กำรพิมพ์หนังสือรำชกำร 
9. กำรจัดท ำข้ันตอนกระบวนงำนและกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำน 
10. กำรบริหำรโครงกำรที่มีกำรประชุม/สัมมนำ 
11. กำรยืมเงินไปรำชกำร 
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12. กำรด ำเนินกำรนอกเหนือโครงกำรที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 
13. กำรจัดสถำนที่ท ำงำน 
14. กำรท ำงำนในฐำนะผู้ให้บริกำร  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นำยอนุกูล ทองนุ้ย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  
เขต 2  ได้แต่งตั้ง คณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริต ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือท ำหน้ำที่ระดมควำมคิดเห็น วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน
หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม และน ำผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงไปจัดกิจกรรมเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตของ
หน่วยงำน  
  

ที ่ ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

1 กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวข้อง 5 5 25 
2 กำรวิเครำะห์งำนไม่เป็นไปตำมภำรกิจงำนท ำให้งำนล่ำช้ำไม่เป็นไป

ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
3 4 12 
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4. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ แผนผังการให้บริการ ป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการ 
 กิจกรรม PLC วิเครำะห์ภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย และกำรจัดท ำข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
 กิจกรรมวิเครำะห์ภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย  
 1.ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต ๒  
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การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย  
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จัดทําคู่มือการให้บริการแต่ละกลุ่ม/หน่วย 
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5.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารหรือให้ข้อเสนอแนะ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรบริหำรหรือให้ข้อเสนอแนะสำมำรถ สอบถำม-
ร้องเรียน หรือข้อสงสัยต่ำงๆ ตลอดจนสำมำรถประเมินควำมพึงพอใจเมื่อมำรับบริกำร หรือสำมำรถให้ควำม
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำปรับปรุง กำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  
เ ข ต  2  ห รื อ ส ำ ม ำ ร ถ ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก ำ ร รั บ บ ริ ก ำ ร  ท ำ ง อ อน ไ ล น์  ผ่ ำ น เ ว ป ไ ซ ด์  
https://www.sakon2.go.th/ เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่จัดกำรควำมเสี่ยงอำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำร
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมดังนี้ 

1.สำยตรงผู้บริหำร 

 
 
 

2. Q&A ถำม-ตอบ ข้อสงสัย 

 
 
 

https://www.sakon2.go.th/%20เป็น
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3.รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 

 
 
6.กำรพัฒนำงำนบริกำรในรูปแบบออนไลน์ส ำหรับกำรบริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว 
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7. ผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการในด้านต่างๆ 

เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.30  น.  ณ  ห้องประชุมรวมพลัง  นายอนุกูล  ทองนุ้ย  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  เป็นประธานการประชุมจัดสรรวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพ่ือฉีดให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิด
ภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)  จากผู้บริหารโรงเรียนทั้ง  7  อ าเภอ   ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือด าเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน  ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน  
และประสานงานกับโรงพยาบาลในอ าเภอเกี่ยวกับวัน  เวลา  และสถานที่ในการฉีดวัคซีน 
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ภาคผนวก 
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ 
เรื่อง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ 

***************************** 
        เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.๒๕๔๐  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์  และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  และแผนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะท่ี  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  รวมทั้งให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 
          ข้ำพเจ้ำ  นำยอนุกูล   ทองนุ้ย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  
เขต  ๒  ขอแสดงเจตจ ำนงว่ำ  จะปฏิบัติหน้ำที่  และบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  
เขต  ๒  ด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  และเพ่ือให้บรรลุเจตจ ำนงดังกล่ำว  
จึงก ำหนดนโยบำยแนวทำงปฏิบัติส ำหรับบุคลำกร  ดังนี้ 
  ๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
  บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  ต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  อย่ำงมีคุณธรรมโดยยึดหลักตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ด้วยควำมโปร่งใส  
ด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  และให้บริกำรกับประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำรกับหน่วยงำน  
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้ 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑  บุคลำกรทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโดยเป็นไปตำมขั้นตอน
กำรให้บริกำรประชำชนหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมถูกต้อง  รวดเร็ว  และไม่ส่งผลเสียหำยต่อรำชกำร 
  ๑.๒  บุคลำกรทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำค  เท่ำเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ  
ประสำนงำนต่ำงๆ ด้วยดี  เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร  พร้อมทั้งมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งำนรำชกำรที่ด ี
  ๑.๓  บุคลำกรทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนโดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้  เว้นแต่กำรรับโดยธรรมจรรยำที่ปรำศจำกผลประโยชน์แอบแฝงในทำง
มิชอบ 
  ๑.๔  ทุกกลุ่มงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุนให้มีกำรทบทวนขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชน  
หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 
 ๒. ด้านการใช้งบประมาณ 
    บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  ต้องมีส ำนึก  และ
ตระหนักถึงกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินว่ำเป็นงบประมำณที่มำจำกเงินภำษีของรำษฎร  โดยต้องใช้จ่ำยอย่ำง



30 
 

เหมำะสม  และประหยัด  ตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบกับกลุ่มงำนที่ก ำกับ  ดูแล
และรับผิดชอบด้ำนงบประมำณ  กำรเบิก - จ่ำย  และกำรพัสดุ  ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๒.๑  บุคลำกรทุกคนต้องตระหนักถึงกำรใช้จ่ำยงบประมำณของทำงรำชกำรให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้จ่ำย  เพื่อให้เกิดกำรคุ้มค่ำและสมประโยชน์แก่รำชกำรโดยแท้จริง 
   ๒.๒  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  ต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
หรือกำรพัสดุต่ำงๆ  ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง  โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน  ตำมท่ีกฎหมำย  ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับต่ำงๆ ก ำหนด 
   ๒.๓  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  ต้องรำยงำนข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมที่กฏหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับก ำหนด  และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน  เพ่ือแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงบประมำณ  เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำงๆ 
   ๒.๔  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้นกำรบังคับบัญชำต้องควบคุม  ดูแลหรืออนุมัติ  กำรเบิก 
– จ่ำยงบประมำณ  เช่น  ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  ค่ำเดินทำง  เป็นต้น  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเหมำะสม 
 ๓.  ด้านการใช้อํานาจ 
  ผู้บังคับบัญชำทุกหน่วยงำนทุกระดับชั้นกำรบังคับบัญชำ  ต้องมอบหมำยงำนประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน  คัดเลือกบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้งสั่งกำร  ก ำกับ  ดูแลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ขัดต่อกฏหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำงๆ  อย่ำงถูกต้องและชอบธรรม 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๓.๑  ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรหรือมอบหมำยงำนอย่ำงถูกต้อง  เป็นธรรมตำมควำมสำมำรถ  
ควำมเหมำะสมกับสถำนะภำพ  ต ำแหน่ง  ระดับ  ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงอันตรำยและควำมเสมอภำคของบุคคลตำม
หลักมนุษยธรรม  พร้อมทั้งมีควำมเอำใจใส่  ติดตำมงำนที่สั่งกำรหรือมอบหมำยให้เกิดผลส ำเร็จ 
  ๓.๒  ผู้บังคับบัญชำไม่สั่งกำรหรือมอบหมำยงำนใดๆ  ที่นอกเหนือจำกหน้ำที่ในรำชกำรของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ  อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว  ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมำะสม  ไม่ว่ำเพ่ือตนเองหรือบุคคล
อ่ืน 
  ๓.๓  ผู้บังคับบัญชำต้องวำงตัวเป็นกลำง  ปรำศจำกอคติ  มีควำมยุติธรรมในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่ำงๆ  รวมถึงกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำต้องเกิดควำมเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีควำมเป็นผู้น ำรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
  ๓.๔  ผู้บังคับบัญชำหรือบุคลำกรทุกคนต้องไม่ใช้ต ำแหน่ง  หรืออ ำนำจหน้ำที่ในรำชกำรเพ่ือ
แสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ  หรือยินยอมให้บุคคลใดน ำไปใช้ในกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฏหมำย 
 ๔.  ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  ต้องใช้ทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำร  เพ่ือประโยชน์ในทำงรำชกำร  ไม่น ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมำย  
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ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำงๆ  หรือยินยอมให้บุคคลใดน ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อ่ืนในทำงที่ไม่ถูกต้อง  
และไม่เหมำะสม 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๔.๑  ผู้บังคับบัญชำทุกกลุ่มงำนต้องก ำกับ  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และรับผิดชอบในทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  ให้สำมำรถใช้กำรได้ปกติ  หำกทรัพย์สินเกิดกำรช ำรุดหรือสูญหำยให้รำยงำน
หรือด ำเนินกำรตำมท่ีกฏหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำงๆ  ก ำหนดไว้ 
  ๔.๒  กำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรไม่ว่ำจะยืมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  หรือบุคคลภำยนอกยืม  ต้องด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำย  ระเบียบหรือข้อบังคับ
ต่ำงๆ ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 
  ๔.๓  งำนพัสดุ  ต้องส่งเสริม  สนับสนุน  กำรวำงแนวทำงหรือคู่มือในกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรให้เกิดควำมเป็นระเบียบ  มีระบบและเพ่ือป้องกันควำมเสียหำยในทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 ๕.  ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงแผนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  แผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  และมำตรกำรต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  เพื่อให้ปัญหำกำรทุจริตลดลง  และหมดไปในที่สุด 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๕.๑  ทุกกลุ่มงำนต้องด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ  ตำมแนวทำงของแผนปฏิบัติกำรว่ำ
ด้วยกำรป้องกัน  และปรำบปรำมกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร  เขต  ๒  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๔  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมที่คณะกรรมกำรจัดท ำ
มำตรฐำนควำมโปร่งใสก ำหนด 
  ๕.๒  ทุกกลุ่มงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนโนบำยหรือมำตรกำรต่ำงๆ  ด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  
เขต  ๒  ทุกรูปแบบ 
  ๕.๓  ผู้บังคับบัญชำทุกกลุ่มงำนและทุกระดับชั้น  ต้องก ำกับ  ติดตำมและสอดส่อง  ดูแลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  ปรำศจำกกำรทุจริตและกำรเรียกหรือรับสินบน  พร้อม
ทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นกำรด ำเนินกำรเมื่อพบพฤติกรรมในทำงทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  ๕.๔  หน่วยตรวจสอบภำยในต้องด ำเนินกำรตรวจสอบภำยใน  ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปีด้วยควำมเคร่งครัดและรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  
๒  ทรำบโดยตรง 
 ๖.  ด้านคุณภาพการดําเนินงาน 
  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  ทุกคนต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน  ขั้นตอน  และระยะเวลำที่กฎหมำย  ระเบียบหรือ
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ข้อบังคับต่ำงๆ  ก ำหนดไว้  เพ่ือให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภำพ  และประสิทธิผลกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๖.๑  ผู้บังคับบัญชำทุกกลุ่มงำนและทุกระดับชั้นกำรบังคับบัญชำ  ต้อมีพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน  มีกำรถ่ำยทอดกำรปฏิบัติงำนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวินัยข้ำรำชกำร  ประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำร  และข้อบังคับข้ำรำชกำรให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำทุกคน 
  ๖.๒  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  ทุกคนต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบริกำรประชำชนด้วยควำมเต็มใจ  มีควำมสุภำพเรียบร้อยในกำรบริกำร  ตำมภำรกิจที่
รับผิดชอบ  พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรแก่ประชำชน  หรือผู้มำติดต่อขอรับบริกำร
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
  ๖.๓  ทุกกลุ่มงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุนกำรใช้นวัตกรรมต่ำงๆ  ที่ช่วยกำรด ำเนินงำนให้เกิด
ควำมแม่นย ำ  ถูกต้องและรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร  เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกยิ่งข้ึน 
 ๗.  ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ทุกกลุ่มงำนต้องด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลของกลุ่มงำนที่ต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณชน  โดยจัดให้มี
ช่องทำงกำรสื่อสำรกับประชำชนผู้มำติดต่อหับหน่วยงำน  ซึ่งประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  ที่ทำง
รำชกำรแจ้งได้อย่ำงสะดวก  รวดเร็ว  พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๗.๑  ทุกกลุ่มงำนด ำเนินกำรพัฒนำข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงำน  ให้มีข้อมูลที่ประชำชน
ควรรับทรำบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่  ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  ๗.๒  ทุกกลุ่มงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุนให้มีกำรจัดช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะหรือช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน  พร้อมทั้งมีเจ้ำหน้ำรับเรื่องร้องเรียนในทุกกลุ่มงำน 
 ๘.  การปรับปรุงระบบการทํางาน 
  ทุกกลุ่มงำนต้องด ำเนินกำรปรับปรุง  พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้กระบวนงำนของ
หน่วยงำนมีประสิทธิภำพ  รวดเร็ว  ทันสมัย  สำมำรถให้ควำมสะดวกแก่ประชำชน   ผู้รับบริกำร  หรือผู้มำ
ติดต่อกับหน่วยงำนเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชำชน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒  พร้อมทั้งเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ของกลุ่มงำนในสังกัดให้มีควำมโปร่งใส  เพ่ือสร้ำงทัศนคติและควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่ดีต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๒   
  แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๘.๑  ทุกลุ่มงำนด ำเนินกำรพัฒนำ  ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือขั้นตอน
กำรให้บริกำรตำมแนวทำงพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร  พ.ศ.
๒๕๕๘  ก ำหนด 
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  ๘.๒  กลุ่มงำนที่มีภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชนต้องส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจที่
ให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนเสียภำยนอกเข้ำร่วมกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขต พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๒ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็น ด้ำนกำรวำงแผนงำน ด้ำนกำรด ำเนินงำนหรือด้ำนกำร
ประเมินผลกำรด ำเนิน เป็นต้น เพ่ือแสดงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิน ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 
                        ๘.๓ทุกกลุ่มงำนด ำเนินภำรกิจต่อประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งน ำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจำกประชำชนพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพที่ดียิ่งข้ึน 
                         ๘.๔ทุกกลุ่มงำนต้องส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรให้บริกำรหรือ
ด ำเนินงำนให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
                      ๙.  ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ ด ำเนินกำรน ำข้อมูล
ที่ประชำชนควรทรำบและเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขตที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต ๑ ไว้ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ ได้แก่ ข้อมูล พ้ืนฐำน ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับประชำชน (Social  Network)  ข้อมูลแผนกำรด ำเนินงำน ข้อมูล
แผนกำรด ำเนินงำน ข้อมูลขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ข้อมูลขั้นตอนกำรกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ข้อมูลกำรจัดกำรเรื่องกำร
ร้องเรียนกำรทุจริต และช่องทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
และด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 
                        แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                         ๙.๑  กลุ่มอ ำนวยกำร งำนประชำสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงำนด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงหรือมำตรกำรกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 
๒ ต่อสำธำรณะตำมแนวทำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ และตำมที่กฎหมำย ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่ำงๆ ก ำหนด 
                         ๙.๒  ทุกกลุ่มงำนต้องส่งเสริม สนับสนุนในกำรน ำข้อมูลของกลุ่มงำนและข้อมูลที่ประชำชน
ควรทรำบ หรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ ของกลุ่มงำนลงในเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ เพ่ือแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 
                         ๙.๓ กลุ่มอ ำนวยกำร งำนประชำสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรใน
รูปแบบ Social   Network   เช่น Facebook    Twitter   Line    เป็นต้น ในกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์กำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ เพ่ือให้ประชำชนรับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 
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                         ๙.๔ ทุกกลุ่มงำนต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงหรือมำตรกำรกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ ต่อสำธำรณะชน เพ่ือแจ้งข้อมูลข่ำวสำร
ให้ประชำชนทรำบและเพ่ือแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 
  ๙.๕  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มี
ควำมโปร่งใส  ตั้งแต่กำรสรรหำคัดเลือก  กำรบรรจุแต่งตั้ง  กำรพัฒนำบุคคล  กำรประเมินผลงำน                กำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย  รวมทั้งกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจเพ่ือธ ำรงและรักษำไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  พร้อมทั้งสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนและทิศทำงกำร
ปฏิรูปประเทศ 
 ๑๐.  ด้านการป้องกันการทุจริต 
  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  ต้อง
ด ำเนินภำรกิจของตนเองตำมแนวทำงของเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และมีหลัก
ธรรมำภิบำล  กำรด ำเนินงำนทุกภำรกิจต้องปรำศจำกกำรทุจริต  และสำมำรถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  ให้เป็นองค์กรที่
ปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีควำมม่ันคงในควำมซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสตำมหลัก        ธรรมำภิบำล  
มีควำมม่ังคั่งในคุณธรรม  จรรยำของข้ำรำชกำร  และมีควำมยั่งยืนในกำรรับใช้สังคมไทยทำงด้ำนกำรศึกษำ 
  ๑๐.๑  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  ทุกคน  ต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงเจตนำรมณ์ของเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และมีธรรมำภิบำล 
  ๑๐.๒  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับต้องไม่มี่พฤติกรรมไปในทำงทุจริต  หรือประพฤติมิชอบหรือมี
ลักษณะควำมสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำท ำสัญญำโครงกำรสัมปทำนหรือ
รับจ้ำงใดๆ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 
  ๑๐.๓  กลุ่มอ ำนวยกำร  ต้องส่งเสริม  สนับสนุนกำรด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
และก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรป้องกันหรือกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  เพ่ือให้แต่ละกลุ่มงำนน ำไป
ด ำเนินกำรป้องกันกำรเกิดกำรทุจริต 
 ๑๐.๔  ทุกกลุ่มงำนต้องส่งเสริม  สนับสนุนและให้ควำมส ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  ให้เป็นองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ  โดยกำรให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมและโครงกำร  ทั้งภำยในและภำยนอกที่ เกี่ยวกับกำรำ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  พร้อมทั้งร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 ทั้งนี้  บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  
ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหำร  ข้ำรำชกำร  พนักงำนรำชกำร  และลูกจ้ำงทุกคน  ต้องรับทรำบและปฏิบัติตำม
เจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์  โปร่งใส  และมีธรรมำภิบำลอย่ำงเคร่งครัด  พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์
ทุกช่องทำงกำรสื่อสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  ให้สำธำรณชน
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รับทรำบ  และกำรไม่ปฏิบัติตำมเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนดังกล่ำว  ให้ผู้บังคับบัญชำตักเตือน  น ำไปประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับกำรพัฒนำหรือรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  ทรำบ  เพ่ือด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป 
 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

                         ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๒   กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 
              (นำยอนุกูล  ทองนุ้ย) 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 
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Announcement of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2 
On Declaration of Intent to Administrate the Sakon Nakhon Primary Educational  

Service Area Office 2 with Honesty & Integrity 
 

***************************** 
 

In order to the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) and the Royal Decree on Criteria 
and Procedures for the Good Governance, B.E. 1546 (2003) and the National AntiCorruption 
Strategy Plan 3 (2017 - 2021) to be in the line with Integrity and Transparency Assessment: ITA 

I, Anukul  Thongnuy, Director of Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2, 
would like to express my intention to administering the Department’s work in accordance with 
relevant laws, rules regulation guidelines for the Department’s Official as follows: 

1. Duty performing aspect  
Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2’s personnel shall perform their 

duties as state officers on moral grounds in accordance with wellestablished work standards and 
principal of transparency by implementing strict law enforcement and providing services to the 
public on the basic of fair treatment with no expectation for inappropriate remuneration. 

Guideline  
1.1. Every personnel shall perform their duties in accordance with wellestablished work 

standards by providing services to the public on the basic of fair treatment without delay and 
affect to the Government.  

1.2. Every personnel shall perform their duties with equality fairness without 
discriminatory and have a good communicating to benefit of officials together with responsible 
role achievement motivation.  

1.3. Every personnel shall perform their duties with morals and ethics in the work no 
expectation for inappropriate remuneration unless the correct receive without the covert benefit. 
1.4. Every groups shall promote the work by reviewing the procedures for efficient and up – to – 
date public services.  

2. Budgetary Management  
Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2’s personnel shall be aware of 

the budgetary expenditures that come from tax of the public. The groups responsible for 
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budgeting, drawing up and paying are to be operated with necessary transparency and 
accountability. Follow the principle of Sufficiency Economy.  

Guideline  
2.1. Every personnel shall realize to spend the budget according to the purpose of value 

of money and advantage to the government agency actually.  
2.2. Procurement Section shall carry out procurement process transparent and verifiable 

at all states as required by law, regulation or ordinances.  
2.3. Finance Group shall report the budget spending data accordance with the laws and 

regulations and disclose information report to the public for transparency in management budget 
which is inconsistent with laws or regulations. 

3. Administrative Power  
Supervisor of all groups at all levels shall assign the task, evaluate performance, personnel 

selection to work fairly no discriminate as well as command the subordinate to perform duties 
under of law and regulation accurately and correctly.  

Guideline  
3.1. The supervisor shall order or assign the task correctly fairness based on ability, 

suitable, position, office level, consider to risk and danger equality of personal humanitarian and 
carefulness follows work assignment to be successful.  

3.2. The supervisor shall not order or assign any work in addition to the duties in official 
of the subordinate whether private business or unsuitable for others.  

3.3. The supervisor shall be a neutral leader without prejudice, with responsibility for 
fairness and impartiality in assessing performance, using discretion in various matters. Including 
considering the liking for subordinates must always be fair and having leadership for their duties.  

3.4. Supervisor or personnel shall not use positions or the authority in the government to 
exploit the wrong or allow any personnel to take advantage unlawful exploitation. 

4. Property of the Government  
Personnel Group shall use government property for the benefit of the government do not 

take it to unlawful use or intended to any personnel use for their own or others.  
Guideline  
4.1. Supervisor shall control, maintain the property of government is available. If property 

is damaged or lost shall report and comply with the law and regulations.  
4.2. Borrowing of asset of the government whether inside at Chiang Rai Primary Educational 

Service Area Office 2 or outsider shall actualize the law or regulations.  
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4.3. Procurement Section shall support the method or manual for asset of the government 
regularity system and damage protection in asset of the government. 

5. Modify Corruption-free  
Every group shall comply with the National Anti-Corruption strategy phase 3 (2017 - 2021) 

the prevention and suppression of corruption and misconduct within Sakon Nakhon  Primary 
Educational Service Area Office 2 and measures involves to modify corruption-free search which 
will ultimately lead to a decline in corruption cases.  

Guideline  
5.1. All groups shall carry out activities and projects in line with the guidelines of the 

Action Plan on the Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct of the Sakon 
Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2 for the fiscal year 2019  

5.2. All groups shall support the implementation of policies of measures in the prevention 
and suppression of corruption and misconduct within the Sakon Nakhon  Primary Educational 
Service Area Office 2  

5.3. The head of all groups and all levels shall control and monitor the performance of 
subordinates to be accurate free of corruption with no ignore to proceed when found misconduct.  

5.4. Internal Audit Group shall carry out an internal audit accordance with the Annual 
Internal Audit Planning fiscal year which is strictly enforced and directly report to the Director of 
Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2 

6. Quality  
Personnel Group shall perform their duties according to their responsibilities, based on 

operational standards, procedures, rules and regulation to be neat efficiency and effectiveness 
with the officials duty.  

Guideline  
6.1. The head of groups and all levels shall behave, discipline, good attitude to work and 

good example to all subordinates follow the Code of Ethics for Civil Servants and regulations.  
6.2. The personnel group shall perform the duty of providing the people with the 

willingness, politeness and accurate information that is beneficial to the government and people.  
6.3. Every group shall promote, support for innovation that helps them to operate 

correctly and quickly in order to achieve more efficiency. 
7. Communication Performance  
All groups shall disclose its information with public by communication channel accurately 

the public visitor easily access to that information.  
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Guideline  
7.1. Every groups shall develop the information on the website of the group that the 

people should acknowledge or is public to be correct and up to date.  
7.2. All groups shall establish its information network for providing any information to, or 

consulting with people on its performance of duty including the coordinating officer to facilitate 
for gathering requests of people. 

8. Improvement Service System  
All groups shall improve the service system to facilitate the rapid population, satisfied 

and encouraged people. Stakeholders or service recipients take part in the mission of Sakon 
Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2. It also enhances the image of Sakon Nakhon  
Primary Educational Service Area Office 2 and its affiliates to be transparent. To create a vision 
and confidence of the public to Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2 

Guideline  
8.1. All groups shall improve or revise the service procedures in accordance with the 

Guideline for the Facilitation of the Authorization Acts of B.E. 2558.  
8.2. The group is the public service shall promote involve the public or external 

stakeholders in the implementation of the mission of Sakon Nakhon  Primary Educational Service 
Area Office 2, whether the listening, planning or operation evaluation, etc., to ensure transparency 
of Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2.  

8.3. Group that provide services to the public or stakeholders with transparency and 
accountability shall take feedback, complaints from the public to improve the performance of 
the system.  

8.4. All groups shall promote the use of information technology to facilitate the process 
and quick public services. 

9. Information Disclose  
Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2 conducts the basic information 

of the Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2 such as news, public relation, 
communicate with people (Social Network), procedure or service, annual budget plan, 
procurement management, development of personnel, management of  fraud complaints and 
channels of public participation on website to the public to know the transparency in the 
management and operation of Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2.  

Guideline  
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9.1. The Public Section shall promote all groups to follow the guidelines or measures to 
disclose information of the group to public according to the Official Information Acts, B.E. 2540 
and the laws, or regulations as prescribed.  

9.2. All groups shall make the people know information of the various missions on the 
website of the group to show the transparency in the mission of the group.  

9.3. The Public Section shall support the use of communication channels in the form of 
social network such as Facebook, Twitter and Line, etc,. in communication and public relations 
of various operations of Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2 for the public 
to receive current information in a modern format.  

9.4. All groups shall carry out the guideline of information disclose of Sakon Nakhon  
Primary Educational Service Area Office 2 to public to show the transparency in the mission of 
the group.  

9.5. Personnel group shall carry out the guideline of the personnel administration to be 
transparent from recruiting, appointment, personal development, performance evaluation, 
disciplinary action including creating morale for maintaining and preserving the good and talented 
people of Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2along with the mission of the 
group and direction of national reform 

10. Fraud Preventions  
The personnel shall carry out their own missions in accordance with the Guideline of the 

intent of management with integrity, transparency and good governance. All operations shall be 
free from corruption and can be verified along with enhancing the corporate culture of Sakon 
Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2 to be an organization that provide services in 
Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2 to Thai society with sustainability in 
accordance with good corporate governance principles.  

Guideline  
10.1. All levels of supervisor and personnel of Sakon Nakhon  Primary Educational Service 

Area Office 2 shall follow the guidelines of the intent of the administration’s intention with 
honesty, transparency and good governance.  

10.2. All levels of supervisor shall not behave in corruption, misconduct or having a 
relationship that promotes mutual benefits between stakeholders who enter into a concession 
contract or any contract from Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2.  
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10.3. Personnel group shall support the implementation of risk assessment, corruption 
and formulation of guidelines or measures to prevent or mange corruption risks to allow each 
department to take action to prevent fraud.  

10.4. Every group shall promote and focus on the image enhancement of Sakon Nakhon  
Primary Educational Service Area Office 2 to be free from corruption and misconduct, cooperate 
in activities and projects to prevent and suppress corruption both inside Sakon Nakhon  Primary 
Educational Service Area Office 2, together with creating a Sakon Nakhon  Primary Educational 
Service Area Office 2 culture that does not tolerance all forms of corruption. 

The personnel of Sakon Nakhon  Primary Educational Service Area Office 2 consists of 
government officials, permanent employees, government employees and all temporary 
employees shall acknowledge and act in accordance with the intention of managing with honesty 
transparency and strict compliance including publicize all chennels of Sakon Nakhon  Primary 
Educational Service Area Office 2. For the non-compliance such administrative intent, the 
supervisor shall give warning that it will effect to the salary scales or order for development of 
report to the Director to consider further disciplinary action. 

 

Announcement on 12  July   2564 (2021) 
 
 
 

              (Mr. Anukul  Thongnuy) 
    Director of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2 
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