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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้วิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
กำหนดประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการ
นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนการประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดต่าง 
ๆ เช่น กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ 
ติดตาม เพ่ือนำสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีการ
บริหารจัดการ และปฏิบัติภารกิจงานที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตในหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 1 

 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได้กำหนดให้เรื่องการป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และประพฤติชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
นโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolernance  & 
Clean Thailand) มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดย
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ
นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปรามปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขต ต้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมี และยอดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันสะท้อน
คุณลักษณะที ่ดีในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่ อมั ่นต่อสาธารณชน หรือ 
ผู้รับบริการโดยหากหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สาธารณชนหรือ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวกทุกช่องทาง และสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานมีการ
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีความพร้อม 
มีความเต็มใจและพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม หน่วยงานมีระบบดำเนินงานเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน หน่วยงานมีระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และมีคุณธรรมนการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และมีการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
เป็นต้น 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้อง
ดำเนินงานประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องรับการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้กำหนดค่าเป้าหมายคะแนนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีค่า
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้สาธารณชนได้ทราบถึง
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 43 ข้อมูล 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

 
 
 



2. 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อำนาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และ
ได้รับการประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และในการ
ป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่ง
จะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีที่ผ่าน 
เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนา แนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน แล้วกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือ
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 
ขึ้น 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีพ.ศ. 2564 และการจัดทำ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปี 
พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. 

 
ส่วนที่ 2 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามคำสั ่ง ที ่ 196  /2565 ลงวันที่                                       
15  มิถุนายน  2565 ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติและกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน มีผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

 
1. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

            
 
 
 

 



4. 
 
                

 
 

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ                                          
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์                                                                                    

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)                                                                                                                            
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                         

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ

การประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) “ ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  

 
 

 



5. 
 

ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วไปประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินให้ง่ายต่อการใช้งาน ลด
ความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบแบบสำรวจของผู้เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา เครื่องมีอการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของ                 แต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intermational) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยง
กับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความ
โปร่งใสและการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใน 

การนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ
การยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10)  การป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
6. 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
( Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีว ัตถุประสงค์เพื ่อเป็นการประเมิน

ระดับการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานของตนเอง ในตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติหน้าที ่ การใช้
งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(Extermal Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการ เป ิ ด เ ผยข ้ อม ู ล สาธ ารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เป็นการประเมิน ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ใน
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.62 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า 

ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตามตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 99.31 AA ผ่าน 

2. การใช้งบประมาณ 97.25 AA ผ่าน 

3. การใช้อำนาจ 98.43 AA ผ่าน 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 98.15 AA ผ่าน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.71 AA ผ่าน 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 100 AA ผ่าน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.75 AA ผ่าน 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 100 AA ผ่าน 

9. การเปิดเผยข้อมูล 67.20 C ไม่ผ่าน 

10. การป้องกันการทุจริต 68.75 C ไม่ผ่าน 
 
 



 
7. 

 
คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

ระดับ 
 

คะแนน 
 

ผลการประเมิน 
AA 95.00-100 ผ่าน 
A 85.00-94.99 ผ่าน 
B 75.00-84.99 ไม่ผ่าน 
C 65.00-74.99 ไม่ผ่าน 
D 55.00-64.99 ไม่ผ่าน 
E 50.00-54.99 ไม่ผ่าน 
F 0-49.99 ไม่ผ่าน 

 
 สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
ส่วนตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85 มี 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย

ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดไม่ผ่านการประเมิน 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Tran 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นข้อมูลรายตัวชี ้ว ัด พบว่า ตัวชี ้ว ัดที ่ 1 – 8                   
มีการพัฒนาและยกระดับดียิ่งข้ึน ทำให้มีคะแนนผลการประเมินสูงกว่าร้อยละ 85  
 จุดแข็ง (แต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ) จำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 



 
8. 

 
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก 

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย หน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานตนเอง 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(4)  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ ากับร้อยละ 100 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการโดยบุคลากรในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ 
รวมถึงมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในหน่วยงาน 

(5)  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้าน
การป้องกันและปรามปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

(6)  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักการมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่า ยึดหลักการมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องมาอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ 

(7)  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ในประเด็นที ่เกี ่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่อง ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้ ง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู ้รับบริการที่ผู้มาติดต่อราชการสามารถสะท้อนผลของการมาติดต่อราชการ นอกจากนี้
หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ 
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ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(8)  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง ระบบการทำงาน
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ซี่งในรายละเอียดกระบวนการการดำเนินการ ดังนี้ 

1. การเปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการ หรือผู ้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 

2. ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการบริการ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
และสนองตอบแก่ผู้มารับบริการได้อย่างมีคุณภาพ ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ 

3. การนำเทคโนโยลีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการติดต่อสื่อสาร เพื่อสนองตอบการ
บริการให้เกิดความรวดเร็วและทันสมัย 

4. ปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

จุดที่ต้องมีการพัฒนาและยกระดับให้ดีขึ ้น เพื่อให้ได้มาตรฐานและสามารถประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 มีจำนวน 2 ข้อมูล 

1) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่าร้อยร้อยละ 67.20 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น
ตัวชี้วัดย่อย จำนวน 33 ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ข้อมูลพื้นฐานและการประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดข้อ O1 ถึง  O9 และตัวชี้วัดที่
ได้คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ 

ข้อมูล O1 โครงสร้าง เป็นการแสดงข้อมูลแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่
เป็นปัจจุบัน  

 ข้อมูล O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือ การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย 
 -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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 2. การบริหารงาน ได้แก่ ข้อมูลการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ ตัวชี้วัดข้อ O10 ถึง  

O17 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ ตัวชี้วัด O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เป็นการแสดง
รายละเอียด คู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงาน
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ขั้นตอนการให้บ ริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ ซึ่งอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูล จำนวน 3 คู่มือ 

 3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตัวชี้วัดข้อ O18 
ถึง  O24 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ ตัวชี้วัด O20 เป็นการแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นการรายงานผลของปีงบประมาณพ.ศ. 2563  

 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดข้อ O25 ถึง  O28 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ  

  ข้อมูล O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล เป็นการแสดงรายละเอียดการ
ดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ใน O25 เป็นการแสดงการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน 

ข้อมูล O27 การดำเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล เป็นการแสดงรายละเอียด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย 

- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
ข้อมูล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เป็นการแสดงรายละเอียดผลการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็นการรายงานผลของปีที่ผ่านมา 
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5. การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ ข้อมูลการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
 ตัวชี้วัดข้อ O29 ถึง  O33 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ 

ข้อมูล O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการแสดงคู่มือหรือแนว
ทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มี
ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่ บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื ่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ 

ข้อมูล O30 ช่องทางแจ้งเร ื ่องร ้องเร ียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการแสดงช่องทาง ที่
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ่ทุจริตและประพฤติ   มิชอบ สามารถ
เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

2. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่าร้อยร้อยละ 68.75 ตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ 

ข้อมูล O36 การประเมินความเสี ่ยงการทุจริตประจำปี แสดงถึงผลการประเมินความเสี ่ยง ของการ
ดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง
ต้องเป็นการดำเนินการในปีปัจจุบัน 
  ข้อมูล O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานแสดง
ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
12. 

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เพื่อแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน/และต้องพัฒนา 
 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและพัฒนาตาม
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของ
หน ่วยงาน เพ ื ่อเป ิดเผยข ้อม ูลต ่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  
 
 

มาตรการพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีขั้นตอนและ 
วิธีปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
1.ให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามุกดาหาร ในแต่ละข้อมูล จำนวน 43 ข้อมูล ได้
เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2.สร้างการรับรู้ในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณธรรม และ
ความโปร่งใสในแต่ละข้อมูลให้กับบุคลากรของสพป.มุกดาหาร 
ดังนี้ 
    2.1 แจ้งผลการดำเนินงานในแต่ละข้อมูลในการประชุม
ฝ่ายบริหารสพป.มุกดาหารและผู้อำนวยการกลุ่มรับทราบ 
และนำมาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มให้รับทราบและ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
    2.2 แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลแต่ละข้อมูลให้
บุคลากรทุกกลุ่มทราบและดำเนินการเผยแพร่ทางระบบรับส่ง
เอกสารอิเล็คทรอนิค และระบบไลน์ของ สพป.มุกดาหาร 
ทราบ 
    2.3 ชี้แจง รายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละข้อมูล 
จำนวน 43 ข้อมูล ให้กับบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

13. 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อน 

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ประเด็นการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี 
ประเด็นการ การดำเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยง 

มีมาตรการในการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินการใน
แต่ละกลุ่มงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และต้องมีการ
ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
การยืมเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน การ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ การใช้รถราชการ 

2. จัดทำแนวทางการป้องกันความเสี่ยง โดย 
การส่งเสริม/การสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรังเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้บุคลากร
ทราบ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 

3. กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
14. 

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษามุกดาหารเพื่อพัฒนาประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา มาตรการในการพัฒนาให้ดีขึ้น/
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ 

การกำกับติดตามและการ
รายงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
การเผยแพร ่ข ้อม ูลท ี ่ เป ็นป ัจจ ุบัน                     
บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
ข ้ อม ู ลต ่ า ง  ๆ  ของหน ่ ว ย ง านให้                     
สาธารณชนทราบ  
ประเด็น ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเด็น การบริหารงานการปฏิบัติงาน 
ประเด็น การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ประเด็นข้อมูลพื้นฐาน 
-ปรับปรุงและพัฒนา 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. ประเด็นการบริหารงาน 

การปฏิบัติงาน  
         -จัดให้มีมาตรการการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ำ 
     3.การบริหารทรัพยากรบุคคคล 
       - มีการจัดทำแผนอัตรากำลังข้า
ราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       - กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้ชัดเจน 
 

1.กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามมาตรการโดย 
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
2.ติดตามความก้าวหน้าใน
การประชุมฝ่ายบริหารของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
3.รายงานความก้าวหน้า 
และรายงานการดำเนินการ
ในการประชุมทุกวันพุธ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ประเด็น การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
การ 
           ป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประกาศ 
มาตรการแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านทาง
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

2. สนับสนุนให้มีระบบ 
 มาตรการ หรือแนวทางในการเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็น กระบวนการปฏิบัติงานและ
ให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

1.กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามมาตรการโดย 
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
2.ติดตามความก้าวหน้าใน
การประชุมฝ่ายบริหารของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
3.รายงานความก้าวหน้า 
และรายงานการดำเนินการ
ในการประชุมทุกวันพุธ 

 



 
15. 

 
 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา มาตรการในการพัฒนาให้ดีขึ้น/
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ 

การกำกับติดตามและการ
รายงาน 

 3. กำหนดให้มีช่องทางการ 
ร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือเบาะแส เมื่อ
พบพฤติกรรมการทุจริต หรือขัดต่อ
จรรยาบรรณในการดำเนินงาน 

4. กำหนดมาตรการต้องไม่ให้ 
หรือรับสินบน  
      

1.กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามมาตรการโดย 
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
2.ติดตามความก้าวหน้าใน
การประชุมฝ่ายบริหารของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
3.รายงานความก้าวหน้า และ
รายงานการดำเนินการในการ
ประชุมทุกวันพุธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. 
 

ส่วนที่ 3 
 

การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เพื่อนำสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไข โดยการกำหนด  มาตรการ  แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สาธารณะชน 

รับทราบอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน 

2. การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ 
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล 

3. การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน 
การสรรหาบุคลากร จัดให้มีการกำหนดขั้นตอน แนวปฏิบัติ  ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานถูกต้อง
ตามกฎหมาย คำสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ 

4. การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
หรือ เบาะแส เมื่อพบพฤติกรรมการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยกำหนดช่องทางการร้องเรียน 
เช่น กำหนดช่องทางไว้ในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โทรศัพท์ผู้บริหาร การรับ
ข้อมูลจากส่วนราชการ เอกสารและทางสื่อสังคมออนไลน์  

5. การป้องกันการรับสินบน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมถึงไม่ละเลยหรือ
เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต โดยให้ถือว่าการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในองค์กร 

6. การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กำหนดแนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจ กำหนดให้มีคู่มือและขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือและขั้นตอนที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 

 



17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
************************************* 

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ซึ่งพบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานในภารกิจงาน มีความ
เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดการทุจริต ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่การดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณชน จำนวน 43 ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
กลุ่มงาน และเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

1.2 สร้างการรับรู้ในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใสใน 
แต่ละข้อมูลให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดังนี้ 
    1.2.1 แจ้งผลการดำเนินงานในแต่ละข้อมูลในการประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อำนวยการกลุ่มนำข้อมูลที่รับทราบจากที่ประชุม แจ้งต่อบุคลากรภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
    1.2.2 แจ้งการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลแต่ละข้อมูล ให้บุคลากรทุกกลุ่มใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวดำเนินการที่เผยแพร่ ทางระบบรับส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไลน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
    1.2.3 ชี้แจง รายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละข้อมูล จำนวน 43 ข้อมูล ให้กับ
บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทราบ 
   1.3 กำหนดให้กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการนี้ 
   1.4 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อำนวยการกลุ่ม 
 
  2.มาตรการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 ให้ทุกกลุ่มจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์มในภารกิจงานที่ให้บริการ และสถานที่ในการ
อำนวยความสะดวก สำหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
   2.2 กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการ (ถ้ามี) 
   2.3 บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามแนวปฏิบัติดังนี้ 
    2.3.1 บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้บริการ 



    2.3.2 บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเต็มใจ 
อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
    2.3.3 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อซักถาม อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
    2.3.4 ให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการ  
  3. มาตรการในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และปฏิบัติตามกิจกรรมส่งเสริมความดี 10 กิจกรรม 
   -ตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องค์กร 
   - 5 ส. และบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   - แต่งกายถูกต้อง เหมาะสม สุภาพ 
   - ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ 
   - จิตอาสา 
   - ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 
   - กีฬากลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี 
  4. ชี ้แจงการขับเคลื ่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีให้บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 
  5. กำหนดให้ทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินงานตามมาตรการนี้ 
  6. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

                          
 
                                                       (นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 
                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการจัดทำฐานข้อมูลเพ่ือรับการประเมนิคุณธรรม 

และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน 
2. ข้อมูลพื้นฐาน O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
3. ข้อมูลพื้นฐาน O3 อำนาจหน้าที่ 

 
อำนวยการ 

นางสุพัตรา พรมรักษา 
นางปาลิดา คำพิชิต 
นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์ 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ 
นายรุ่งเรือง อาจหาญ 
 

4. ข้อมูลพื้นฐาน O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ 
    แผนพัฒนาหน่วยงาน 

นโยบายและแผน นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล 
นายชูกิจ พาพันธ์ 
นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์  
นายราเชนทร์  มหานิล 
นางภัชราวดี ชาลี   
  

5. ข้อมูลพื้นฐาน O5 ข้อมูลการติดต่อ อำนวยการ นางสุพัตรา พรมรักษา 
นายนวิน เข็มทอง 
นายอดิศร  ก้อนคำ 

6. ข้อมูลพื้นฐาน O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง กฎหมายและคดี นายพิศาล แก้วสะพาน 
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน 
นางเณริศรา ว่องไว 
นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ 
นางนิศรา แสงทอง 

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล O8 Q&A 
9. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล O9 Social Network 

 
อำนวยการ 

 

นางสุพัตรา พรมรักษา 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ 
นายนวิน เข็มทอง 
นายภูมิชัย มหาวงศ์ 
นางสาวสุลักขณา รักษา 
นางพิมสุภางค์ นามบุตร 
นายอดิศร ก้อนคำ 
 
 
 

10. แผนดำเนินงาน O10 แผนดำเนินการ 
      ประจำป ี

 
 

นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล 
นายชูกิจ พาพันธ์ 



11. แผนดำเนินงาน O11 รายงานการกำกับ 
      ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
12. แผนดำเนินงาน O12 รายงานผลการ 
      ดำเนินงานประจำปี 
 

นโยบายและแผน นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์    
นายราเชนทร์ มหานิล  
นางภัชราวดี ชาลี 

13. ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน O13 คู่มือหรือ 
      มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
14. ผู้รับผิดชอบการให้บริการ O14 คู่มือหรือ 
      มาตรฐานการให้บริการ 
 

 
 

อำนวยการ 

 
บุคลากรตามคำสั่ง
คณะทำงานจัดทำคู่มือฯ ที่ 
200/2565 ลว.22 มิย.65 

 
15. การให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ  
      ให้บริการ 
16. การให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจ 
      ความพึงพอใจการให้บริการ 
17. การให้บริการ O17 E-Service 

 
 

 
 

อำนวยการ 

 
นางสุพัตรา พรมรักษา 
นางปาลิดา คำพิชิต 
นายนวิน เข็มทอง 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ 
นายรุ่งเรือง อาจหาญ 
นางสาวสุลักขณา รักษา 
นายอดิศร ก้อนคำ  

  นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O18  
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
19. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O19 
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย 
      งบประมาณรอบ 6 เดือน 
20. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O20 
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
21. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O21 
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
22. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O22  
      ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
      การจัดหาพัสดุ 
23. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O23  
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
      การจัดหาพัสดุรายเดือน 
24. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O24  
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
      การจัดหาพัสดุประจำปี 

 
 
 
 
 
 
 
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

 
นายสายันต์ ผาดโผน 
นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ 
นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ 
นางสาวรินดา  แสนเวียน 
นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย        
นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม    
นางสาวเรย์นิตา สุวรรณไตรย์ 
นางสาวบัวจัน  ซาเสน 
นางดาวสวรรค์ สารีแผลง 
นางสาวศิริพรรณ โพธิ์แฉล้ม 
นางสาวภัทฐราพร บุญสอาด 
 

 
 
 

  

   



25. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร O25  
      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
26. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 
      การดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคล 
27. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O27 
      หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคล 
28. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคลประจำป ี
 

 
 
 
 
 

บริหารงานบุคคล 

นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ 
นางมิตรภูไทย หงส์เวียง 
นางขวัญกมล จันปุ่ม 
นางปราณี เผ่าเพ็ง 
นางปาริชาติ รอบคอบ 
นางสาวอนงค์ เสียงเพราะ 
นางสาวพรรมณี นาโสก 
นางทวินันท์ ไชยมาโย 
นางสุรีพร ที่ดี 
นายวีระเดช กุลวงศ์ 
นางทองพูล งามขำ 
นางฉวีวรรณ วะรงค์ 

29. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O29 
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
      และประพฤติมิชอบ 
30. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O30 
      ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
      ประพฤติมิชอบ 
31. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O31 
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
      ประพฤติมิชอบ ประจำปี 

 
 

 
กฎหมายและคดี 

 
 

 
นายอภิชาติ เสียงล้ำ 
นายพิศาล แก้วสพาน 
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน 
นางเณริศรา ว่องไว 
นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ 
นางนิศรา แสงทอง 
 
 

  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 
32. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32  
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
33. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ 
นางพรวีนัส ทองสิน 
นางสาวณัฐนันท์ มานิตย์ 
นายชยา  ภาคภูมิ 
นายจีระศักดิ์ ยาโน 

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O34 
      เจตจำนง สุจริตของผู้บริหาร 
35. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O35 
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 
กลุ่มงานเลขา ITA 

นางดวงฤดี เผ่าภูไทย 
นายคมกริช ไชยทองศรี 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นายอดิศร ก้อนคำ 
นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข      

36. การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน 
      การทุจริต O36 
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
37.  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน 
      การทุจริต O37 
      การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

หน่วยตรวจสอบภายใน นายประสพสุข จันเต็ม 
นายราเมศ โภคสวัสดิ์ 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นางพิมพ์สุภางค์ นามบุตร 

  
 
 

 
 
 



 
 
 
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38 
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 
 
 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 
นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 
นางพรวีนัส ทองสิน 
นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ 
นางศิริกาญจนารัตน์ พละศึก 
นางฉวีวรรณ มีสติ 
 

   
 
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O39 
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
40. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O40 
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ 
      ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
41. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O41 
      รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 
      ประจำป ี

 
 
 
 
 
กลุ่มงานเลขา ITA 

 
 
 
 
นางดวงฤดี เผ่าภูไทย 
นายคมกริช ไชยทองศรี 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นายอดิศร ก้อนคำ 
นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข      

42. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ 
      ป้องกันการทุจริต O42 มาตรการส่งเสริม 
      คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  

43. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ 
      ป้องกันการทุจริต O43 การดำเนินการตาม 
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
      ภายในหน่วยงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ที ่ 196 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการพัฒนาองค์กร 
และบุคลากรเพ่ือรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

-------------------------- 

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะดำเนินโครงการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร
ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินการตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริ ต โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระกับ
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพ่ือรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตให้กับบุคลากรในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติ จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 
2565 ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
1. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      

 ประถมศึกษามุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษามุกดาหาร                       รองประธานกรรมการ 
3. นายประภาส ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษามุกดาหาร                       กรรมการ 
4. นายพิเชษฐ มหาวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษามุกดาหาร                       กรรมการ 
5. นายมนตรี ลาดนาเลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษามุกดาหาร                       กรรมการ 
6. นายประสพสุข จันเต็ม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการ 
7. นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
8. นางวิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
9. นางสุพัตรา พรมรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
10. นางมิตรภูไทย หงส์เวียง        ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 
         / 11. นายอภิชาติ... 
 
 
 
 



 
11. นายอภิชาติ เสียงล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
12. นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
13. นางสาวสุลักขณา รักษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กรรมการ 
14. นายสายันต์ ผาดโผน       ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่   วางแผนดำเนินงาน อำนวยการให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับและดำเนินงาน 
พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
1. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
                                           ประถมศึกษามุกดาหาร 
2. นายสายันต์ ผาดโผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  รองประธานกรรมการ 
3. นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางเณริศรา ว่องไว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสาวนิศรา แสงทอง            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางพิมสุภางค์ นามบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางทองพูล งามขำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายจีรศักดิ์ ยาโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นายชยา ภาคภูม ิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
13. นายอดิศร ก้อนคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
14. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์    ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
15. นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ      นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
16. นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางสาวรินดา  แสนเวียน       นักวชิาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
18. นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                  กรรมการ 
19. นางอโณทัย  ยืนยั่ง              นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                    กรรมการ 
20. นางสุวรรณา  สุขเสถียรโชค    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน             กรรมการ 
21. นางดาวสวรรค์  สารีแผลง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน             กรรมการ 
22. นางสาวบัวจัน  ซาเสน          นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
23. นางสาวเรย์นิตา สุวรรณไตรย์  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                             กรรมการ 
24. นางศุภสุตา พุทธเจริญ          นักจัดการงานทั่วไป                                       กรรมการ 
25. นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
26. นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
27. นางปราณี เผ่าเพ็ง                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                        กรรมการ 
 
         /28. นางปาริชาติ... 
 
 



28. นางปาริชาติ รอบคอบ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
29. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
30. นายราเชนทร์ มหานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 
31. นายพิศาล แก้วสพาน นิติกร กรรมการ 
32. นายภูมิชัย มหาวงศ์             เจ้าหน้าที่                                                   กรรมการ 
33. นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย      เจ้าหน้าที่ลูกเสือ                                          กรรมการ 
34. นางดวงฤดี เผ่าภูไทย       นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ          กรรมการ/เลขานุการ 
35. นางสาวศิริพรรณ โพธิ์แฉล้ม  เจ้าหน้าที่                                          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
36. นางสาวภัทฐราพร บุญสอาด   เจ้าหน้าที่                                           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ดำเนินการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร วางแผนหลักสูตรการ 
อบรม ดำเนินการจัดอบรม แก้ไขปัญหาอุปสรรค์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 3. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
1. นายสายันต์ ผาดโผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ       นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ                   กรรมการ 
3. นางสาวเรย์นิตา  สุวรรณไตรย์  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                          กรรมการ 
4. นางดาวสวรรค์  สารีแผลง       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน         กรรมการ 
5. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                 กรรมการ 
6. นางสาวรุจิวรรณ  วงค์ขวาหูม  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ               กรรมการ/เลขานุการ  
     
  มีหน้าที ่   จัดทำเอกสารการเบิกเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยให้สามารถ
เบิก – จ่าย ได้ทันตามกำหนดเวลาในการดำเนินการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ให้เกิดประโย ชน์
สูงสุด 

 
4. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

1. นางก่ิงแก้ว ภูทองเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายจีรศักดิ์ ยาโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายประสิทธิ์ สุยอย เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
5. นางปาลิดา คำพิชิต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ             กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าที่    ออกแบบและวางแผนการประเมิน สร้างแบบประเมินสำหรับการจัดประชุม  
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
          /5. คณะกรรมการ... 
 
 
 



 

5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
1. นางสุพัตรา พรมรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธิ์ สุยอย เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
3. นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าที่    ถ่ายภาพการประชุม ทำข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง 

  ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ บังเกิดผลดี
ต่อทางราชการด้วยความรอบคอบ มีวิจารณญาณ เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

                                    (นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 
               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

************************************** 
   ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ได้กำหนดว่า ในกรณีที ่ส ่วนราชการได้ร ับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับวิธ ีปฏิบัติราชการ                         
อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 
 ที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เป็นด้วยด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
1.1 กำหนดให้หน่วยงานมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวก เข้าถึงง่าย แก่ประชาชนในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
1.2 ให้หน่วยงานมีสรุปผลและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่โปร่งใส เป็นธรรมและ 

ตรวจสอบได ้
2. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 

2.1 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามช่องทาง ดังนี้ 
      (1) กรณีส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษามุกดาหาร เลขที่  7  ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
                                (2) กรณีร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน่วยงานที่ Website https://www.mdh.go.th 
                                (3) กรณีร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-613040 
       2.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้มีการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พร้อมให้ความเห็น
เสนอผู้บังคับบัญชา ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

(1) กรณียังไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยจะสั่งยุติเรื่อง หรือสั่ง การให้ 
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร 

(2) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ 
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ รับทราบคำสั่ง 

2.3 กรณีข้อร้องเรียนอยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของหน่วยงาน ให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

2.4 ให้แจ้งผลดำเนินงานและผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
          3.ส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้มอบหมายให้นิติกร มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ให้เป็นไปตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

     (ลงชื่อ)  

                                    (นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 
               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2560 ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบใน 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กำหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กำหนดว่า ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติง าน การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนและการปฏิบัติ
ราชการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                              
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษา ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงาน ตามแนวนโยบายของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เน้นความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน จึงได้กำหนดมาตรการ กลไกในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้ 

1.1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง 

ทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงได้ 
1.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผ่านช่องทางต่าง ๆที่หลากหลาย 
   1.3 การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน โดยมุ่งผลสำเร็จและ
เป้าหมายที่ชัดเจน 
   1.4 การมีส่วนร่วมโดยสร้างความร่วมมือ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ม เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้ง
เป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดกรอบขั้นตอนและวิธีการ 

ดำเนินงานในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้ 
   2.1 การทบทวนผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์สำคัญของ 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื ่อทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้การ
แปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ได้ 

2.2 การกำหนดแนวทางกระบวนการในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
อย่างเหมาะสม (ตามภารกิจที่วิเคราะห์ข้อ 2.1) โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติ หรือกระบวนการที่ใช้ใน
การดำเนินงาน 

2.3 จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการในการ 
ดำเนินงาน (ตามภารกิจที่วิเคราะห์ข้อ 2.1)  

2.4 จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
ดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ทุกกลุ่มงาน เป็นผู้รับผิดชอบใน 
การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้นี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

         (ลงชื่อ)  

                            
                                 (นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 
               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ 

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สู่การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูล ของแต่ละหน่วยงาน สำหรับการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ผ่านเว็ปไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้มีรูปแบบและทิศทางเดียวกัน โดยมีลักษณะ
ข้อมูล ดังนี้ 

ประเภทข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่แบ่งตามลักษณะการจัดเก็บในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์      มีการ
แบ่งข้อมูลตามลักษณะข้อมูล ตามชนิดและนามสกุลของข้อมูลซึ่งประกอบด้วย 

๑. ข้อมูลตัวอักษร เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข และสัญลักษณ์ โดยข้อมูลประเภทนี้ มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อ
ไฟล์เป็น .txt และ doc 

๒. ข้อมูลภาพ เช่น ภาพกราฟิกต่างๆ และภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุล
ต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .bmp gif และ.jpg 

๓. ข้อมูลเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงเพลง ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์
เป็น .Wav .mp ๓ และ .au 

๔. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพมิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอข้อมูลประเภทนี้
มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .avi .mp๔ 

ประเภทของสารสนเทศ หมายถึง สารสนเทศ (Information) คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผลของ
ข้อมูล เพื ่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในด้านการวางแผน การพัฒนา การควบคุมและการตัดสินใจ การแบ่ง
สารสนเทศสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น  

๑. การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ ได้แก่ สารสนเทศแข็งและสารสนเทศอ่อน 

๒. การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งกำเนิด ได้แก่ สารสนเทศภายในองค์กร และสารสนเทศภายนอก
องค์กร 

๓. การแบ่งสารสนเทศตามสาขาความรู ้ ได้แก่ สารสนเทศสาขามนุษย์ศาสตร์ สารสนเทศสาขา
สังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสารสนเทศสาขาอ่ืนๆ 

       /๔. การแบ่ง… 

 

 



-๒- 

๔. การแบ่งตามการนำสารสนเทศไปใช้งาน ได้แก่ สารสนเทศด้านข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สารสนเทศ
ด้านข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา และสารสนเทศด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

๕. การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอดสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศที่เน้นวิชาการ สารสนเทศที่เป็น
เทคนิค สารสนเทศที่เน้นบุคคล และสารสนเทศท่ีเน้นการปฏิบัติ 

๖. การแบ่งตามขั้นตอนของการพัฒนาสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศระยะรกเริ่ม และสารสนเทศ                    
ระยะยาว 

๗. การแบ่งสารสนเทศตามวิธีการผลิตและการจัดทำ ได้แก่ สารสนเทศต้นแบบ และสารสนเทศปรุง
แต่ง 

๘. การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นำเสนอ ได้แก่ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเสียงสารสนเทศ ที่มี
ลักษณะเป็นข้อความ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศท่ีมีลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 

๙. การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความต้องการที่จัดทำขึ้น ได้แก่ สารสนเทศที่ทำประจำ สารสนเทศท่ี
ต้องทำตามกฎหมาย และสารสนเทศท่ีได้รับมอบหมายให้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ 

ขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทำหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
และสมบูรณ์ของข้อมูล กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็ปไซต์ พร้อมทั ้งลงลายมือชื ่อในฐานะ
ผู้รับผิดชอบ (ผู้รายงาน) 

 ขั้นตอนที่ ๒ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลอนุมัติ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารพร้อมลงลายมือชื่อในฐานะผู้อนุมัติรับรองให้มีการนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนหน้าเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ 

 ขั้นตอนที่ ๓ ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ จะทำการตรวจทานความครบถ้วน สมบูรณ์
ของข้อมูลก่อนจะนำขึ้นเผยแพร่ โดยใช้รหัสผ่านตามสิทธิ์ผู้ใช้งานที่กำหนด ระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านผุ้
ใช้งาน (Password)เข้าสู่ระบบแล้วดำเนินการบันทึกนำข้อมูลสารสนเทศ ที่ต้องการเผยแพร่บนหน้าเว็ปของงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ 

  ประกาศ ณ วันที่  ๗  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

       (นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ) 

           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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