
รายงาน 
การก ากับติดตาม 

การ ด าเนินการป้องกันการทุจริต  
รายไตรมาส 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 



 
 
 
 
ส่วนราชการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 
ที่  ศธ 04144/ -                                            วันที่     29 มิถุนายน 2563 
เร่ือง     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้อนุมัติงบประมาณ ในการดำเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 
150,000 บาท สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ดำเนินการกำกับติดตามการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ใน
วันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไมตรีจิต จึงสรุปผลการกำกับติดตาม ดังนี้  

 การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต)  4 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 3 กิจกรรม มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 

 

(นางยุวดี  ชุมปัญญา) 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 3 

  
  

 
(นายบุญไทย  แสนอุบล) 

 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 

-ทราบ 
 

 
(นายทินกร  อินทะนาม) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 

 

 

 

 

 
บันทกึข้อความ 



 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย ผลลัพธ์ การเบิกจ่าย 

แผนการกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 
1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

         

 1. กิจกรรมพัฒนาการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานพ้ืนท่ี
การศึกษาเพือ่ยกระดับดัชนีการรบัรู้การทุจรติ 

- กำหนดนโยบายการทำข้อตกลง (MOU)  
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจรติ 

 
-กิจกรรมกล่าวคำปฏญิญาเขตพื้นที่การกศึกษา
สุจรติและกล่าวถวายสัตย์การเป็นข้าราชการที่ด ี

 
-ประกาศนโยบายเจตจำนง การบริหารงานด้วย
ความสุจริตประกาศนโยบายเจตจำนง การ
บริหารงานด้วยความสุจรติ 
 
-ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

ครั้ง 1 
 
 

ใช้งบ 
 

1.ผู้บริหารกำหนดนโยบาย 
และทำข้อตกลงกับบุคลากร 
ในการต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต  

2.ผู้บริหารและบคุลากร
บุคลากรได้กล่าวคำปฏิญญา
เขตพื้นท่ีการกศึกษาสจุริต
และกลา่วถวายสตัย์การเป็น
ข้าราชการที่ด ี

3.บุคลากรได้ ทราบถึง
เจตจำนงที ่มุ่งมั่นปฏิบัติงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
รวมทั้งให้เกิด ภาพลักษณ์ทีด่ี
แก่ องค์กรในการรวม พลัง
ต่อต้านการ ทุจริต  

1.ผู้บริหารและ
บุคลากร ดำเนินตาม
นโยบายการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

2.ผู้บริหารและ
บุคลากรบุคลากร มี
จิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการที่ด ี

3.บุคลากร หน่วยงาน
ส่วนราชการได้ 
ตระหนักถึงการทุจริต 

ประพฤติมิชอบที่จะ 

เกิดขึ้น 

35,000  ดำเนินการ บุคลากรทุกคน 
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 
 



  
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย ผลลัพธ์ การเบิกจ่าย 

แผนการกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ต.ค. 
 2. กิจกรรมการศึกษาดูงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

สุจรติต้นแบบ 

ครั้ง 1 ใช้งบ -บุคลากรมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบตัิงานของเขต
สุจรติต้นแบบ 
 

-บุคลากรนความรู้
และประวบการณ์ที่ได้
รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
คุณภาพยิ่งข้ึน 

80,000  ดำเนินการ กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 

 3.กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
เพื่อรองรับการประเมิน 

ครั้ง 1 ใช้งบ -บุคลากรมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการใชเทคโนโลยี
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศ
ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะทาง
เว็บไซต ์

-บุคลากร กลุม่งานมี
เว็บไซตเ์ผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร
ประชาสมัพันธก์าร
ดำเนินงานของกลุ่ม
งานได ้

30,000 ดำเนินการ  กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 

 4. กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ครั้ง 1 ใช้งบ -สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามผีล
การประเมิน ITA Online 

ระดับ A ค่าคะแนนร้อยละ 
85  

รอผลการประเมินจาก
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15,000 ดำเนินการ  กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

ชื่อโครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563                    
โครงการ / สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ. ที่ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  
ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ      นายบุญไทย แสนอุบล  นางยุวดี ชุมปัญญา  นายธัชพล  คุณแก้ว  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ระยะเวลาดำเนินการ  ไตรมาสที่  3         

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

1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

1.2 เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัด 

1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

2.  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 
 2.1 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 70 คน 
      2.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 182 โรงเรียน  

3.  ผลการดำเนินงานเชิงคณุภาพ 
 3.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มากกว่าร้อยละ 50 

3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  มีผลการประเมิน 
คุณธรรมแลความโปร่งใสในการดำเนินงาน มากกว่า ร้อยละ 853.1 

 4.  กระบวนการดำเนินงาน 
 4.1 วางแผนการพัฒนา (Plan)  

การกำหนดลำดับความสำคัญของงาน และครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการลงมือ
ปฏิบัติ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องรับทราบและเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญที่จะส่งผลช่วยให้การทำงานในขั้นตอนถัดไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและ
ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้การวางแผนสามารถช่วยให้เราคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยดำเนินการ
ดังนี้ 

1) ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไมตรีจิต 

2) ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดทำระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมข้อมูลการ
ประเมิน ITA Online ในวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไมตรีจิต 



3) ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) สำหรับผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในวันที่ 8-9 มิถุนายน ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ 

4) ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) สำหรับผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก EIT สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในวันที่ 18-19 มิถุนายน ๒๕๖๓  ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า โรงเรียนอากาศอำนวย 
 4.2 เดินหน้าสู่การปฏิบัติ (Do)  

การลงมือทำหรือการปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและให้มีความต่อเนื่องเพ่ือ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยในขั้นตอนการปฏิบัตินี้เราควรศึกษาถึงวิธีการทีเ่หมาะสมทีสุ่ดสำหรับการทำงานนั้น ๆ ด้วย เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ และ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงในระหว่างการปฏิบัติงานเราควรเก็บข้อมูลที่สำคัญ หรือ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของ
งานเอาไว้เพ่ือประโยชน์ในการทำงานขั้นตอนต่อไป โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1) การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
2) การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นข้าราชาที่ดี และพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 

Transparency Assessment Online: ITA Online) ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ระหว่างวันที่ 1-12 
มิถุนายน 2563 ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ระหว่างวันที่ 15-26 มิถุนายน 2563 ตอบแบบวัด
การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ระหว่างวันที่ 15-26 มิถุนายน 2563 

4) การไปศึกษาดูงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตต้นแบบบูรณาการกับการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับ
การประเมิน ITA ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

5) การประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและส่งลิงค์ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในวันที่ 14 -15 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไมตรีจิต 
 4.3 ชัดเจนตรวจสอบได้ ( Check)  

การตรวจสอบการทำงานควรจะมีการจดบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ เช่น บันทึกการประชุม เอกสารการตรวจสอบ 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายในการปรับปรุง และแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไปเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็น
ประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือการดำเนินการการปรับปรุงแก้ไข (Action) โดยดำเนินการดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพ่ือดำเนินงานและ กำกับติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้อง 

3) รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ นำปัญหาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในลำดับต่อไป 
 4.4 แก้ไขปรับปรุง Action  

เป็นการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยขั้นตอนนี้เป็นการนำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
มาวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาประเมินเพ่ือพัฒนาแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่องจากกระบวนการทำงานที่ผ่านมา แต่เราก็ควร
จะมีวิธีในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม 

1) ดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
2) นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการอีกครั้ง 
3) สรุปรายงานการดำเนินโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สู่สาธารณะ ทางเว็บไซต์ 
https://sites.google.com/sakonnakhon3.go.th/skn3nites  
 

https://sites.google.com/sakonnakhon3.go.th/skn3nites


 

5.  งบประมาณและกิจกรรม  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  เพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัด จำนวน 150,000บาท 

 5.1  กิจกรรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานพื้นที่การศึกษาเพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  - วันที ่9 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 
35,000 บาท   

5.2  กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 
จำนวนเงิน 15,000 บาท                            

5.3  กิจกรรมการศึกษาดูงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ บุคลากร สพป.สกลนคร เขต 3 บูรณาการกิจกรรม
การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน ITA ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2563 
จำนวนเงิน 100,000  บาท 

                           งบประมาณ  คงเหลือ - บาท 

6.  ปัญหา / อุปสรรค การดำเนินงานโครงการ 
 6.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด19 ทำให้การจัดกิจกรรมประชุมอบรม
ต้องทำตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถ จัดอบรม ประชุม ที่มีคนมารวมกัน 
ทำให้บุคลากรยังไม่เข้าใจกระบวนการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมิน ITA Online อย่างชัดเจน 

6.2 บุคลากรมีภาระงานหลักที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ จึงทำให้ไม่สามารถมาร่วมภารกิจการดำเนินงานตาม
โครงการได้ 

6.3 ขาดการประสานงาน การกำกับติดตาม ตรวจสอบ การวัดประเมินผล และการทำสรุปรายงานเพื่อวางแผนใน
การดำเนินงานครั้งต่อไป 

7.  แผนการดำเนนิงานไตรมาสต่อไป 
 7.1 การดำเนนิกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมเคารพธงชาติทุเช้าวันจันทร์ กิจกรรมยิ้มไหว้
ทักทายกัน กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง จิตอาสาพัฒนาเขตและชุมชน กิจกรรมปันฮักรักสกล3 ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 7.2 การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ หลังจากทราบผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

(ลงชื่อ)     นาง ยุวดี  ชุมปัญญา    ผู้รายงานโครงการ 
                  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  ภาพถ่ายกิจกรรมในโครงการ  

การการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชากรที่ดี  
 

   

    
 

 
 

 

 

 









 
9.เอกสารแนบ 



การพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงาน 

    

    
 

 
 

 
 

 

 

 



ศึกษาดูงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ 

ณ สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

    

  

  

    
     

 



การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต 

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอสตะวัน จ.มหาสารคาม 
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แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
ที่       102   /  /256  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTA) 
 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ .2562  

*************************************************************************************************** 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำป ีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็น ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 

ตวัชีวั้ดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ 

O1 โครงสร้าง -แสดงแผนผัง แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  
-ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น  
กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น 

นางสาวจินดา  แสนสุริวงศ์ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
-ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ 
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน 

นางสาวจินดา  แสนสุริวงศ์ 



O3 อำนาจหน้าที่ -แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด นางสาวจินดา  แสนสุริวงศ์ 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทางเป้าหมายตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปี พ.ศ. 2562 

นางสงวน  หีบแก้ว 

 
O5 

 
ข้อมูลการติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  
-ที่อยู่หน่วยงาน 
-หมายเลขโทรศัพท์  
-หมายเลขโทรสาร  

  -ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)  
-แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 

นางสาววริศรา พูนเจริญผล 

 
O6 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน เช่น  
-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
-พรบ.ข้อมูลข่าวารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นต้น 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 
 

O7 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

-แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นางสาววริศรา พูนเจริญผล 



การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล กลุ่มอำนวยการ 

 
O8 

 
Q&A 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้โดยลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบเป็นต้น 
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้องต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายพนมพร  มาตราช 

 
O9 

 
Social Network 

- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ  
 Instar gram เป็นต้น 
 - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

นายพนมพร  มาตราช 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนดำเนินงาน กลุ่มนโยบายและแผน 

 
O10 

 
แผนดำเนินงานประจำปี 

-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลา 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียด
ของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางสงวน  หีบแก้ว 

 
O11 

รายงานการกำกับติดตาม 
การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 
6 เดือน 

-แสดงความก้าวหน้ามนการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
-มีเนื้อหาสาระรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าในการดำเนินการแต่
ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์ 



 
O12 

 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์ 

การปฏิบัติงาน ทุกกลุ่ม 
 
 

O13 

 

 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
บุคลากรทุกคน 

การให้บริการ* ทุกกลุ่ม 
 
 

O14 

 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

-แสดงข้อมูลหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการ
ให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
บุคลากรทุกคน 

 
O15 

 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริหารตามภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ทุกกลุ่ม 

 
O16 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

-แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ 2562 

นางสาวรุ่งทิวา  สีเหลือง 



 
O17 

 
E–Service 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาดเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายพนมพร  มาตราช 

 
หมายเหตุ: *การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มนโยบายและแผน 

 
O18 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 

-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้การใช้จ่าย เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางคนึงนิช  ผาสุข 

กลุ่มการเงิน กมลรัตน์ ศรีเกษม 

 
O19 

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รายไตรมาส 

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เชน่ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
ต้น 
-เป็นข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางคนึงนิช  ผาสุข 

กลุ่มการเงิน กมลรัตน์ ศรีเกษม 

 
O20 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 

นางคนึงนิช  ผาสุข 

กมลรัตน์ ศรีเกษม 



การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 

O21 

 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการ
จัดหาพัสดุ 

-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนิน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางสาวยงค์ชัย  บงบุตร 

นายพิชิตชัย  แสนอุบล 

 
 

O22 

 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวยงค์ชัย  บงบุตร 

นายพิชิตชัย  แสนอุบล 

 
O23 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือ
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างเป็นต้น 
-จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่
มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวยงค์ชัย  บงบุตร 

นายพิชิตชัย  แสนอุบล 

 
O24 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุประจำปี 

 -แสดงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 -มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นางสาวยงค์ชัย  บงบุตร 
นายพิชิตชัย  แสนอุบล 



ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  -แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือ

ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
-เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่
กำหนดในนามของหน่วยงาน 
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 
 

นายจรัส  ไชยวาร ี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 

  

  -แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
กำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
-เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม  
ข้อO๒๕ หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
ข้อO๒๕ 
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

นายจรัส  ไชยวาร ี

  
  
  
O26 การดำเนินการตามนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  
  



  -แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดงนี้ 
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การประเมินผลและการปฏิบัติงานบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
-หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายจรัส  ไชยวาร ี

  
 
O27 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

  
  

 
  -แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

-มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 

นายจรัส  ไชยวาร ี

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

  

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
O29 

แนวปฏิบัติการจัดการ             
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะ
ทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

  -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

  

  -แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน
ไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
-เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตประจำปี 

  
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม

อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายพนมพร  มาตราช 

  

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
  

  

  -แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

  

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก ่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมนิความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

  -แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 
ภาษา ได้แก ่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

นายธัชพล  คุณแก้ว 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

  

  -แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน 
-เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

นายธัชพล  คุณแก้ว   

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
  

  



การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  -แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

กลุ่มอำนวยการ  
O36 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปี 

  

  -แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 
 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

กลุ่มอำนวยการ   

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

  
  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
   -แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
ชัดเจน 
 -เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563  
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
  

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  

  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  -แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น โครงการ/กิจกรรม งบประมาณในช่วงเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมงบประมาณ พ.ศ. 2563  

นายวัชระ  คำพลงาม 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 

  

 
O40 

รายงานการกำกับติดตามการ 
ดำเนินการป้องกันการทุจริต 
รายไตรมาส 

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

นายสกล  ชัยทวีกุล 
นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

 
 

O41 
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจำปี 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
-ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายสกล  ชัยทวีกุล 
นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

  -แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ. ศ. 2562  
-มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่มีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
-มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เป็นต้น 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

นางยุวดี ชุมปัญญา 
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  

  -แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม 
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

นางยุวดี ชุมปัญญา 
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

  
 



รายงานการประชุม 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ครั้งที่   1  /๒๕63 

วันที่ 22  พฤษภาคม  ๒๕๖3 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 
**************************************************** 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1  การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 

On site,On air ,On line 
1.2  การออกนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงทดลองการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง

วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อสอบถามรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ความพร้อมของโรงดเรียน ผู้บิหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๓.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 (เอกสารหมายเลข 1)  

3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด (คู่มือการประเมิน ITA) 
  3.3 การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แนบท้ายคำสั่งที่ 101/2563 ) 
  3.4 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  3.5 คำสั่งคณะกรรมการ รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.6 ตัวอย่าง link ส่ง OIT ของ สพป. เลย เขต 2 (QR code) 
  3.7 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา  สพป.สกลนคร เขต 3 (QR code) 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ ผู้ประสานงานโครงการและผู้ดูแลระบบการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พิจารณาบุคลากร 
   1) นางยุวดี  ชุมปัญญา    ผู้ประสานงาน 
   2) นายธัชพล  คุณแก้ว   ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ 
   3) นายธเนศ ศรีท้าว   ผู้ประสานงาน 
   4) นางสาววริศรา พูนเจริญผล   ผู้ประสานงาน 
   5) นายพนมพร  มาตราช   ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ 



 

4.2 การตอบแบบสอบถาม  IIT (บุคลากรที่ทำงานระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวน 
บุคลากรเข้าในระบบ ITA online 2020) โดย สพฐ.จะส่ง  URL QR code ให้ สพท.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องง
ทางการตอบ และให้ติดตามตรวจสอบ สถานการณ์ การตอบ IIT  ตามระยะเวลากำหนด  วิธีการดำเนินงาน 

- ส่ง URL,QR code ให้บุคลากรตอบตามระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1-12 มิ.ย.63 
- ประชุมชี้แจงบุคลากรในการ การตอบ IIT และดำเนินการตอบพร้อมกัน 

มติ ประชุมชี้แจง ตอบพร้อมกัน 
4.3 การตอบแบบสอบถาม  EIT (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดท่ีเคยมา 

รับบริการหรือมาติดต่อ สพท.นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นมา) โดย สพฐ.จะส่ง  URL QR code ให้ 
สพท.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องงทางการตอบ และให้ติดตามตรวจสอบ สถานการณ์ การตอบ IIT  ตามระยะเวลา
กำหนด  วิธีการดำเนินงาน 

- ส่ง URL,QR code ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ตอบตาม 
ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 15-26 มิ.ย.63 

- ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ในการ การตอบ EIT  
และดำเนินการตอบพร้อมกัน 

มติ ประชุมชี้แจง ตอบพร้อมกัน สพป.เลือกเอง ผู้บริหาร ครู โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โรงเรียนสุจริต 
  4.4 ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ( O1-O43 ) เอกสารแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ (Zเอกสารแนบ) 

 4.5 ปฏิทินการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ) 
ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

- การพิมพ์ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ในคำสั่งให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระการประชุม 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ครั้งที่   1  /๒๕63 

วันที่ 22  พฤษภาคม  ๒๕๖3 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 
**************************************************** 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
................................................................................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. .. 
............................................................................................................................. ............................................................... 
................................................................ ............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๓.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 (เอกสารหมายเลข 1)  

3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด (คู่มือการประเมิน ITA) 
  3.3 การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แนบท้ายคำสั่งที่ ............./2563 ) 
  3.4 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  3.5 คำสั่งคณะกรรมการ รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.6 ตัวอย่าง link ส่ง OIT ของ สพป. เลย เขต 2 (QR code) 
  3.7 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา  สพป.สกลนคร เขต 3 (QR code) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ ผู้ประสานงานโครงการและผู้ดูแลระบบการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พิจารณาบุคลากร 
   1) นางยุวดี  ชุมปัญญา  ผู้ประสานงาน 
   2) นายธัชพล  คุณแก้ว ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ 
  มต ิ 3) พนมพร 
   4) วริศรา 
   5) ธเนศ 

4.2 การตอบแบบสอบถาม  IIT (บุคลากรที่ทำงานระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวน 
บุคลากรเข้าในระบบ ITA online 2020) โดย สพฐ.จะส่ง  URL QR code ให้ สพท.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องง
ทางการตอบ และให้ติดตามตรวจสอบ สถานการณ์ การตอบ IIT  ตามระยะเวลากำหนด  วิธีการดำเนินงาน 

- ส่ง URL,QR code ให้บุคลากรตอบตามระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1-12 มิ.ย.63 
- ประชุมชี้แจงบุคลากรในการ การตอบ IIT และดำเนินการตอบพร้อมกัน 

มติ ประชุมชี้แจง ตอบพร้อมกัน 
4.3 การตอบแบบสอบถาม  EIT (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดท่ีเคยมา 

รับบริการหรือมาติดต่อ สพท.นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นมา) โดย สพฐ.จะส่ง  URL QR code ให้ 
สพท.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องงทางการตอบ และให้ติดตามตรวจสอบ สถานการณ์ การตอบ IIT  ตามระยะเวลา
กำหนด  วิธีการดำเนินงาน 

- ส่ง URL,QR code ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ตอบตาม 
ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 15-26 มิ.ย.63 

- ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ในการ การตอบ EIT  
และดำเนินการตอบพร้อมกัน 
มติ ประชุมชี้แจง ตอบพร้อมกัน สพป.เลือกเอง ผู้บริหาร ครู โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนสุจริต 
 
  4.4 ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ( O1-O43 ) เอกสารแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ  
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................................................................. ............... 

 4.5 ปฏิทินการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
................................................................................................................................................................................ ............ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

-  
 
 
 
 



 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 47.00 - - 
2559 78.90 เพ่ิมข้ึน +31.90 
2560 90.85 เพ่ิมข้ึน +11.95 
2561 78.54 ลดลง - 12.31 
2562 83.76 เพ่ิมข้ึน +5.22 

 
แผนภูมิที่ 1 ผลการประเมิน ITA ปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 

 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งสิ้น 225 เขต ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58 มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.76 มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ระดับ B  (Good) ได้ลำดับที่ 152 จาก 225 เขตพ้ืนที่ 

 



 

3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด) 

แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด 

 
จากตารางพบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.66 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.94 A ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 91.27 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 90.91 A ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 90.61 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.82 A ผ่าน 
5 การแก้ไชปัญหาการทุจริต 84.33 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 83.92 B ไม่ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 83.21 B ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 64.29 D 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 

 

3.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักของแต่ละแหล่งข้อมูล) 

แหล่งข้อมูล ค่าน้ำหนักคะแนน คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 
IIT 30 26.27 87.57 
EIT 30 27.85 92.83 
OIT 40 29.64 74.10 

แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักของแต่ละแหล่งข้อมูล 

 
 

 



 

4.การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น    
(มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริ ต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 

5 ประเด็น  คือ  (1) ข้อมูล พ้ืนฐาน  ได้ แก่  ข้ อมูล พ้ืนฐาน  ข่าวประชาสัม พันธ์  และการปฏิสั ม พันธ์ข้อ มูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่ งเสริมความโปร่งใสในหน่ วยงาน ได้แก่  การจัดการ  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่  
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
   3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ประกอบด้วย 1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 3) มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 4) มาตรการและแนวปฏบิัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน   
5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 



 

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
22 พ.ค. 63 ประชุมชี้แจง มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการประเมิน ITA ผู้รับผิชอบโครงการ 

22 พ.ค.- 30 มิ.ย.63 ดำเนินการจัดทำข้อมูล (OIT) ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
27 พ.ค 63 อบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับ

การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

28-29 พ.ค 63 นำส่งข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ ผู้ดูแลระบบ จำนวน 2 ท่าน 
   - จำนวนผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
   - จำนวนผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 80-100 ตัวอย่าง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1-12 มิ.ย.63 ตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
15-26 มิ.ย.63 ตอบแบบวัดการรับรู้ (EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

1 ก.ค.63 ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการ
ดำเนินการจัดทำข้อมูล (OIT) 

คณะกรรมการ 

2-3 ก.ค.63 ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ สพป.มหาสารคาม เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน 
10 ก.ค.63 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำระบบการประเมิน ITA online 

ของ สพป.สกลนคร เขต 3 
คณะกรรมการ 

1-15 ก.ค.63 สพป.สกลนคร เขต 3 ตอบแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
16-30 ก.ค.63 การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือรองรับการ

ประเมิน ITA Online 
โรงเรียนในสังกัด 

20-24 ก.ค.63 สพฐ.ร่วมกับ ป.ป.ช.ตรวจและให้คะแนน แบบ OIT สพฐ.ปปช. 
สิงหาคม ประกาศผลการเมิน ITA online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพฐ.ปปช. 
กันยายน สรุป รายงานผลการการดำเนินงาน ของ สพป.สกลนคร เขต 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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