
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล ในสถำนศึกษำ (ส ำนักงำนเขตสุจริต) มำอย่ำงต่อเนื่องจนถึง ปัจจุบัน เพื่อให้
บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 มีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์ สุจริตอย่ำงชัดเจน เป็นรูปธรรม อันจะน ำไปสู่กำรเป็นหน่วยงำนที่มีคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
และเพื่อให้ผลกำรประเมิน ในปีงบประมำณพ.ศ.2565 อยู่ในระดับ A – AA ( Excellence) จึงมีกำร
ด ำเนินกำร/กิจกรรม ที่เป็นกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 
 
 
 
                กิจกรรมท่ี ๑ กำรประกำศนโยบำย และเป็นผู้ปฏิบัติตำมประกำศนโยบำย กำรงดรับและให้
ของขวัญในเทศกำลหรือโอกำสอื่นใด (No Gift Policy) ของผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 เผยแพร่นโยบำยผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 ,ไลน์กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ สพป.กำฬสินธ์ุ เขต 2 ,ไลน์กลุ่ม ผอ.รร. ในสังกัด สพป.
กำฬสินธ์ุ เขต 2 ,ทำง Facebook สพป.กำฬสินธ์ุ เขต 2 พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 ทรำบและถือปฏิบัติ รวมถึงกำรจัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์นโยบำย
ทุกครั้งที่มีกำรประชุม เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ปลูกจิตส ำนึกในกำรไม่ยอมรับและไม่ทนต่อกำรทุจริต พร้อมทั้ง
เสริมสร้ำงค่ำนิยม ทัศนคติ จิตส ำนึก และพฤติกรรมของบุคลำกรในสังกัดเพื่อหลีกเลี่ยงกำรกระท ำอันอำจมผีล
ต่อดุลพินิจ หรือกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
                 

รายงานผลการด าเนินงาน 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร 

มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กำรเสรมิสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 
(ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำสจุริต) ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 

สาระส าคัญของกิจกรรม 

การด าเนินการของกิจกรรม 

๑ 



๒ 

             กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) ภำยใต้แนวคิด “Zero Tolerance 
คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต เพื่อเป็นกำรกระตุ้นทุกภำคส่วนไม่ทนต่อกำรทุจริตวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล ผ่ำน
ทำง Facebook Fanpage ของส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อน ำผู้บริหำรกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในสังกัด  แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร และแสดงพลังต่อต้ำนกำร
ทุจริต คอร์รัปช่ันทุกแบบ เนื่องในวันที่ 9  ธันวำคม 2564  วันต่อต้ำนคอร์รัปช่ันสำกล ณ ห้องประชุมผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 (ช้ัน ๑) 

               กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมกำรประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
                  - ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี(พ.ศ.2565) เพื่อร่วมกันพิจำรณำกำร
ทบทวนกำรวิเครำะห์สถำนภำพ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 และทบทวน
ประเด็นวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งร่วมกันก ำหนดกลยุทธ์ และโครงกำร เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำตร์ของจังหวัด
กำฬสินธ์ุ, ยุทธศำสตร์ สพฐ. ,และยุทธศำสตร์ชำติ (๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔) 

               กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมเปิดโอกำสให้กลุ่มงำนทกุกลุ่มได้แสดงควำมคิดเห็นและเป็นผู้น ำในกำรท ำ 
กิจกรรมเพื่อส่วนรวมกจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอำสำ เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมที่ดงีำมขององค์กร 
อำทิเช่น 
                 ๔.๑ กิจกรรม 5 ส 
                 ๔.2 กิจกรรมจิตอำสำพฒันำส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ 

                กิจกรรมท่ี ๕   จัดกิจกรรมสวมผ้ำไทย ใช้ถุงผ้ำ หิ้วตะกร้ำ นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดกำรใช้
ถุงพลำสติกและโฟม โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ตลอดจน
เจ้ำหน้ำที่ร่วมกิจกรรม  โดยกำรแต่งกำยด้วยชุดผ้ำไทย ผ้ำพื้นเมือง น ำปิ่นโต  ถือตะกร้ำ บรรจุอำหำรกลำงวันร่วมกัน 
เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลำสติก กล่องโฟม ด้วยกำรใช้ตะกร้ำและปิ่นโต สร้ำงจิตส ำนึกสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้กับ
ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนผู้บริโภคในกำรลดขยะต้นทำง รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมอัตลักษณ์
ท้องถ่ินและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงำม ด้ำนกำรนุ่งผ้ำซิ่น ผ้ำไทย ผ้ำพื้นเมือง อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2 วัน 
                   กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
เพื่อร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 
จ ำนวน 1๒ ควำมเสี่ยง 3 ด้ำน ประกอบด้วย 1. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน 2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย และ 3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิ  เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่จะท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อหน่วยงำน และ
ให้ระดับของควำมเสียหำยและขนำดของควำมเสยีหำยที่จะเกิดข้ึนในอนำคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ ณ ห้องประชุม สพป.กำฬสินธ์ุ เขต ๒ (ช้ัน 3) 
                   กิจกรรมท่ี ๗  กิจกรรมกำรประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่ออนไลน์ (Integrity and Transparency AssessmentOnline : ITA Online) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เพื่อรับทรำบแนวทำงในกำรประเมิน ITA Online 2022และเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร
ในสังกัดในกำรรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ITA Online ประจ ำปีงบประมำณ 2565 



๓ 
                กิจกรรมท่ี ๘ กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 เพื่อปรับปรุง พัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธ์ุ เขต 2 ให้เป็นหน่วยงำนที่มีคุณธรรม และโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน โดยได้วิเครำะห์ผลกำรประเมิน
คุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 
ในปีที่ผ่ำนมำเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนำ แนว
ทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ และมีกำรประกำศใช้มำตรกำร ส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส
ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 ให้บุคลำกร ภำยในหน่วยงำนได้ทรำบ และ
ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำง 
                กิจกรรมท่ี ๙ กิจกรรมวันส ำคัญในโอกำสต่ำง ๆ เพื่อแสดงออกถึงควำมรักควำมสำมัคคี ควำมรัก
ชำติศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ โดยบุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในพิธีกิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ ทั้งจัดพิธีเป็น
กำรภำยใน และร่วมพิธีที่หน่วยงำนระดับอ ำเภอ หรือระดับจังหวัดเป็นผู้จัด เป็นประจ ำสม่ ำเสมอทุกปี และ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 ได้จัดตกแต่งสถำนที่ จัดพระบรมสำทิสลักษณ์ 
จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ จัดพิธีลงนำมถวำยพระพรทั้งในส ำนักงำน และทำงสื่อออนไลน์หน้ำเว็บไวต์ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒  
                กิจกรรมท่ี ๑๐ กิจกรรมร่วมสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญ
ทำงศำสนำในโอกำสต่ำง ๆ  เช่น กำรท ำบุตรตักบำตรวันข้ึนปีใหม่ กำรรดน้ ำด ำหัวเทศกำลวันสงกรำนต์ กำร
ท ำบุญทอดกฐิน กำรท ำบุญผ้ำป่ำ เพื่อร่วมสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำม สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
และเพื่อควำมเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว 
               กิจกรรมท่ี ๑๑ กิจกรรมจิตอำสำเพื่อพัฒนำชุมชน เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ 
ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีให้กับบคุลำกรในสังกัด เพื่อเป็นกำรขัดเกลำทำงจิตใจให้กับบุคลำกรให้เหน็คุณค่ำ
ของกำรช่วยเหลือผู้อื่น โดยบุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในพิธีกิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ  ทั้งจัดพิธีเป็นกำรภำยใน 
และร่วมพิธีที่หน่วยงำนระดับอ ำเภอ หรือระดับจังหวัดเป็นผู้จัด เป็นประจ ำสม่ ำเสมอทุกปี 
                  กิจกรรมท่ี ๑๒ กิจกรรมทอดผ้ำป่ำออนไลน์เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิกำรนักเรียน ข้ำรำชกำร 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ เพื่อ. 
เพื่อช่วยเหลือและสงเครำะห์นักเรียน ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำง ที่ประสบประสบ
อุบัติเหตุ ภัยพิบัติต่ำงๆ เช่น อุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย  หรือเสียชีวิต และเพื่อช่วยเหลือสงเครำะห์กรณีอื่น                      
อันเป็นกำรบ ำรุงขวัญเมื่อประสบภัย อยู่ในภำวะยำกล ำบำก หรือเจ็บป่วย 
               กิจกรรมท่ี ๑๓ กิจกรรมประชุมพุธเช้ำฝ่ำยบริหำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธ์ุ เขต ๒ เพื่อส่งเสริมกำรขับเคลื่อนน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติในกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ                
บูรณำกำร เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ให้เกิด 
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงสูงสุด และ เพื่อเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์สู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร
ด ำเนินงำนและกำรปฏิบัติงำนเพื่องำนมีประสิทธิภำพโดยมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนในองค์กร 
 
 
 



๔. 
 
 
 

1. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 ทุกคน เข้ำร่วมกิจกรรม 
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ครบ 100 % บุคลำกรทุกคนมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์ 
สุจริตอย่ำงชัดเจน เป็นรูปธรรม 

2. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 ทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรม 
มีควำมรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และร่วมภำคภูมิใจ อันจะน ำไปสู่กำรเป็นหน่วยงำนที่มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลัก  
ธรรมำภิบำล 

3. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มี 
ทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรและสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปรับฐำนควำมคิดแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว ,
ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

4. ผู้บริหำรสูงสุด สร้ำงควำมมั่นใจแก่บุคลำกร โดยประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน 
และบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 ร่วมกันท ำตำมข้อตกลงในกำร
ปฏิบัติตนเป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำมแนวทำง เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต”ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(ส ำนักงำนเขตสุจริต) 
 
 
 

1. กำรด ำเนินกำรบำงรำยกำรไม่เป็นไปตำมก ำหนดกำร เนื่องจำกเกิดกำรระบำดของโรคโควิด-19 
2. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรบำงรำยกำร เป็นเรื่องละเอียดอ่อน อำจต้องใช้เวลำในกำร 

ด ำเนินกำรเพื่อให้เห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลง 
3. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ได้รับจัดสรรในห้วงเวลำไตรมำส 4 มีระยะเวลำที่กระช้ันชิด 

กำรรำยงำนบำงโครงกำรไม่ทันกับกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน/ความส าเร็จ/ผลส าฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 



๕ 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี ๑ กำรประกำศนโยบำย และเป็นผู้ปฏิบัติตำมประกำศนโยบำย กำรงดรับและให้ของขวัญ
ในเทศกำลหรือโอกำสอื่นใด (No Gift Policy) ของผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 เผยแพร่นโยบำยผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธ์ุ เขต 2 ,ไลน์กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ สพป.กำฬสินธ์ุ เขต 2 ,ไลน์กลุ่ม ผอ.รร. ในสังกัด สพป.กำฬสินธ์ุ เขต 2  
พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 2 ทรำบและถือ
ปฏิบัติ รวมถึงกำรจัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์นโยบำยทุกครั้งที่มีกำรประชุม เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ปลูก
จิตส ำนึกในกำรไม่ยอมรับและไม่ทนต่อกำรทุจริต พร้อมทั้งเสริมสรำ้งค่ำนิยม ทัศนคติ จิตส ำนึก และพฤติกรรม
ของบุคลำกรในสังกัดเพื่อหลีกเลี่ยงกำรกระท ำอันอำจมีผลต่อดุลพินิจ หรือกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่ง
จะน ำไปสู่กำรเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

                 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดการจดักิจกรรมและภาพประกอบ 



กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance 
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดย เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.
กาฬสินธ์ุ เขต 2 มอบหมายให้นายเคน อาจดวงดี ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ นายพยุงค์ ทองค า รอง ผอ.สพป.
กาฬสินธ์ุ เขต 2 น าบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ประจ าปี 2564 โดยร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของ ป.ป.ช.  ณ ห้องประชุม
โปงลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ช้ัน 1 เพื่อเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่
ทนต่อการทุจริตวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ผ่านทาง Facebook Fanpage ของส านักงาน ป.ป.ช. โดย นาย
เคน อาจดวงดี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๒ น าผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร และแสดงพลังต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ันทุกแบบ เนื่องในวันที่ 9  ธันวาคม 2564  วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล  

 

๖ 



               กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                  - ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2565) เพื่อร่วมกันพิจารณาการ
ทบทวนการวิเคราะห์สถานภาพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 และทบทวน
ประเด็นวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ และโครงการ เพื่อ ให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ของจังหวัด
กาฬสินธ์ุ, ยุทธศาสตร์ สพฐ. ,และยุทธศาสตร์ชาติ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 

 

 ๗ 



          กิจกรรมท่ี ๔  กิจกรรมเปิดโอกาสให้กลุม่งานทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเป็นผู้น าในการ                   
ท ากิจกรรมเพือ่ส่วนรวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เพือ่เสรมิสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามของ
องค์กร อาทิเช่น 
                 ๔.๑ กิจกรรม 5 ส 
                 ๔.2 กิจกรรมจิตอาสาพฒันาส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ 
 โดยเมื่อวันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๕  นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ  เขต ๒  น าผู้บริการการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมทีด่ีงามขององค์กร เช่น กิจกรรม 
๕ ส และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณรอบๆอาคารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ                   
เขต ๒       

  

  

  

  

   ๘ 



 
              กิจกรรมท่ี ๕  กิจกรรมสวมผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
และโฟม โดยมีนายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต ๒ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม  โดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมือง น า
ปิ่นโต                   ถือตะกร้า บรรจุอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ด้วยการใช้ตะกร้า
และปิ่นโต สร้างจิตส านึกสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้บริโภคใน
การลดขยะต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถ่ินและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ด้านการนุ่งผ้าซิ่น ผ้าไทย 
ผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๙ 



 

 

 

 

 

   ๑๐ 



 

 

๑๑ 



                   กิจกรรมท่ี ๖  กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 
จ านวน 1๒ ความเสี่ยง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และ 3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ  เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อหน่วยงาน และ
ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสยีหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ณ ห้องประชุม สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๒ (ช้ัน 3) 
 

 
 

   ๑๒ 



                   กิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านกังานเขตพื้นทีอ่อนไลน์ (Integrity and Transparency AssessmentOnline : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เพือ่รบัทราบแนวทางในการประเมิน ITA Online 2022และเตรียมความพร้อมบุคลากรในสังกัดใน
การรับการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใส ITA Online ประจ าปงีบประมาณ 2565 โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ประชุมบอร์ดบริหารทุกสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนกจิกรรมทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่ออนไลน์ (Integr ity  and Transparency 
AssessmentOnline : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2565 อันจะน าไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบรหิารจัดการ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิ
บาล และเพื่อใหผ้ลการประเมิน ในปงีบประมาณพ.ศ.2565 อยู่ในระดับ A  –  AA  (  E x ce l len ce ) 

 
 

  ๑๓ 



                
                 กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 
12 ระดับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธ์ุ)  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง
ประชุม สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๒ (ช้ัน ๑) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดกิจกรรมการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 12 ระดับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธ์ุ)  โดยมีนายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการประเมนิฯ และในการนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 
2 ได้มอบหมายให้ นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รอง.ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 เข้าเยี่ยมชมและให้ก าลังใจ
สถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว 

 

๑๔ 



                กิจกรรมท่ี ๙ กิจกรรมวันส าคัญในโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคี ความรัก
ชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในพิธีกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ทั้งจัดพิธีเป็น
การภายใน และร่วมพิธีที่หน่วยงานระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัดเป็นผู้จัด เป็นประจ าสม่ าเสมอทุกปี และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ได้จัดตกแต่งสถานที่ จัดพระบรมสาทิสลักษณ์ 
จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา จัดพิธีลงนามถวายพระพรทั้งในส านักงาน และทางสื่อออนไลน์หน้าเว็บไซต์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 



                   กิจกรรมท่ี ๑๐ กิจกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยการเข้าร่วมกิจกรรม
ท าบุญทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ เช่น การท าบุตรตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ การรดน้ าด าหัวเทศกาลวันสงกรานต์ 
การท าบุญทอดกฐิน การท าบุญผ้าป่า เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างความสามัคคีใน                  
หมู่คณะ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว 

 

 

 

๑๖ 



 

๑๗ 



 

 

๑๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙ 



               กิจกรรมท่ี ๑๑ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับบคุลากรในสังกัด เพื่อเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับบุคลากรให้เหน็คุณค่า
ของการช่วยเหลือผู้อื่น โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในพิธีกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  ทั้งจัดพิธีเป็นการภายใน 
และร่วมพิธีที่หน่วยงานระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัดเป็นผู้จัด เป็นประจ าสม่ าเสมอทุกปี 

 

 

 

๒๐ 



 

๒๑ 



                 กิจกรรมท่ี ๑๒ กิจกรรมทอดผ้าป่าออนไลน์เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการนักเรียน ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ เพื่อ
ช่วยเหลือและสงเคราะห์นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ที่ประสบประสบอุบัตเิหตุ 
ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย  หรือเสียชีวิต และเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์กรณีอื่น  อันเป็นการ
บ ารุงขวัญเมื่อประสบภัย อยู่ในภาวะยากล าบาก หรือเจ็บป่วย  โดยเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาย
สุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 เป็นประธานในพิธีท าบุญทอดผ้าป่าออนไลน์ เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง พ.ศ.2564 ซึ่งมีรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีท าบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ณ 
ห้องประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
ส่งผลให้สามารถระดมทรัพยากร เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 259,394 บาท 
 

 

๒๒ 



                 กิจกรรมท่ี ๑๓ กิจกรรมประชุมพุธเช้าฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และบูรณาการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด และ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การด าเนินงานและการปฏิบัติงานเพื่องานมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในองค์กร โดยในการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมประชุมพุธเช้าฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกวันพุธเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งน าโดย 
นาย สุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ และคณะทีม
ผู้บริหารของส านักงานเขตพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อราชการ และการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติ 
และมีการขยายผลจากการประชุม แลกเปลี่ยนการแนวทางการด าเนินงานไปสู่บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่างสูงสุดและทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานของเขตพื้นที่ในทุกภารกิจงาน ในการด าเนินกิจกรรมประชุมพุธเช้าฝ่ายบริหารของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีการปฏิบัติ
อย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่สาธารณชนสามารถรับทราบการ
ด าเนินงานของกิจกรรมได้ 
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