
รายงานผลการดาํเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล   

“ ป้องกันการทุจริต ”  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

 
 

 

 

 

 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 



 

 

คำนำ 

 

การดำเนินการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  “ ป้องกันการทจุริต ”  ในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  “ ป้องกันการทจุริต ”  ในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหาร  ซึง่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นไปตามแนว

ทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ประจำปงีบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย       

๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทจุริต และ ๓) เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทจุริต เพือ่มุ่งหวังพฒันาให้บุคลากรในสังกัดมีความซื่อสัตย์  สจุริต มวิีนัย 

อยู่อย่างพอเพียง มจีิต สาธารณะ 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจนสำเร็จเป็นไป

ด้วย ความเรียบร้อย สง่ผลใหก้ารทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง มผีลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานสูงข้ึน 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

    ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 

 

หน้า 

คำนำ 

สารบัญ   

ส่วนที่ ๑ บทนำ 

 ซื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  “ ป้องกันการทุจริต ”   ๑ 

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 หลักการและเหตุผล         ๑ 

 ผู้รบัผิดชอบโครงการและผูร้่วมโครงการ       ๒ 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ         ๒ 

 ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ของโครงการ        ๒ 

 กิจกรรมกรรมการดำเนินการ        ๓ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ         ๓ 

ส่วนที่ ๒ วิธีการดำเนินการ         ๔ 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน          ๔ 

 คณะกรรมการดำเนินงาน         ๕ 

 กิจกรรมการดำเนินงาน         ๘ 

ส่วนที่ ๓ สรปุผลการดำเนินการโครงการ        ๑๐ 

 ผลการดำเนินการ         ๑๐ 

 คะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ๑๑ 

 คะแนนรายดัชนีของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ๑๑ 

ปัญหา/อุปสรรค          ๑๒ 

 ข้อเสนอแนะ          ๑๒ 

ภาคผนวก           ๑๓ 

 วิสัยทัศน์เขตสจุริต         ๑๔ 

 คำปฏิญญาเขตสจุริต         ๑๔ 

 สรปุคะแนน          ๑๔ 

 คะแนนคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงาของหน่วยงาน    ๑๖ 

 ภาพกิจกรรม          ๑๗ 

 รายช่ือคณะกรรมการจัดทำรายงานกำกับติดตาม      ๓๐ 

 



 

ส่วนท่ี ๑ บทนำ 

 

ช่ือโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  “ ป้องกันการทจุริต ”  

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรี มมีติเมือ่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์   “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย

ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) ”  กำหนดพันธกิจหลกัเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ

ต่อต้านการทจุริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตทัง้ ระบบ ให้มมีาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์  ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสงัคมที่ไม่

ทนต่อการทุจริต ยกระดับ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต สกัดกั้นการทุจริตเซิงนโยบาย 

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เซงิ รุก ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต และยกระดับ

ดัชนีการรับรู้การทจุริตชองประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ชองยุทธศาสตรซ์าติฯ ระยะที่ ๓ คือประเทศไทยมีค่า

ดัชนีการรับรู้การทจุริต (CPI) สงูกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัจากทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

สำนักงาน ป.ป.ซ. ร่วมกบั สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหส้่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตรห์ลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิ ชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ ๓ (  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผน

แม่บทบรูณาการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษประถมศึกษา

มุกดาหาร ประจำปงีบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๑   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเลง็เห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น 

จึงดำเนินการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายชองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน ที่มุง่หวังพฒันา

ให้บุคลากรในสังกัดมีความซื่อสัตย์  สจุริต มวิีนัย อยู่อย่างพอเพียง มจีิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิด และ

ในด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment  : ITA ) จงึได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ให้กับช้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหารข้ึน 

 



 

ผู้รบัผิดชอบโครงการและผูร้่วมโครงการ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ในระดับแกนนำเขตพื้นที่การศึกษา 
๒. เพื่อพฒันศักยภาพในการทำงานด้านสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม สู่สถานศึกษา 
๓. เพื่อเสรมิสร้างการทำงานให้มกีระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุง่สร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วม  ยึดหลักคุณธรรมนำมาขยายผล 

๔. เพื่อพฒันาสมรรถนะด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายสู่สถานศึกษา 

ตัวซี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ผลผลิต  

        ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรแกนนำ ในสังกัด สพป.มุกดาหาร 

ได้รับการพัฒนา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมความเข้าใจเกี่ยวกับ

การดำเนินงานโครงการและสามารถนิเทศ ติดตามกำกับดูแลให้

ความช่วยเหลือโรงเรียน 

ผลลัพธ์    

๑. มีเครือข่ายการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ในระดับแกน
นำเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้มแข็ง 

๒. บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานด้านส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สูส่ถานศึกษา 

๓. บุคลากรมีกระบวนทัศน์ในการทำงาน มีวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุง่สร้างเครือข่ายและการมีส่วนรว่ม  ยึด

หลักคุณธรรมนำมาขยายผล 

๔. บุคลากรมสีมรรถนะด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบ
ธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายสู่

สถานศึกษา 

 

 

-การประเมิน 

-การสังเกต 

 

 

 

-การประเมิน 

 

-การประเมิน 

-การสังเกต 

-การประเมิน 

-การสังเกต 

 

-การสังเกต 

-ติดตาม/รายงาน

ผล 

 

-แบบประเมิน 

-แบบบันทกึ

การสงัเกต 

 

 

-แบบประเมิน 

 

-แบบประเมิน 
-แบบบันทึกการสังเกต 

-แบบประเมิน 
-แบบบันทึกการสังเกต 

 

 
-แบบบันทึกการสังเกต 

-แบบติดตาม/

รายงานผล 

 

  

   



 

งบประมาณโครงการ 

ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๗,๐๐๐ บาท  

 

กิจกรรมการดำเนินงาน 

๑. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัข้าราชการและลกูจ้างในสงักัด 

เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สร้างความตระหนัก ปรบัเปลี่ยนทัศนคติกระบวนการทางความคิด 

(Mind Set) และผลประโยชน์ทบัซ้อน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

๒. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาทีม่กีารบริหารจัดการภายในสำนักงานที่ดี 

สามารถ เป็นแบบอย่างได้  ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๖ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้

บุคลากร ทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา จำนวน ๕๐ คน มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้าง

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร มีความรู้ความเข้าใจในการ

เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๒. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร มีองค์ความรู้ ทัศนคติและค่านิยม

ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ 

๓. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่

ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ีร่าชการส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ีร่าชการมปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี ๒ 

วิธีการดำเนนิการ 

 

การดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  “ ป้องกันการทุจริต ”  

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการดังน้ี    

๑. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการเตรียมพร้อมรับการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๑) 

 



 
 

 

 

 



 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ี่วางแผน รายงานการปฏิบตังิาน โดยรวบรวมหลกัฐาน 

ประกอบการประเมินพร้อมแนบเอกสาร เพือ่สอดคลอ้งตามแบบสำรวจโดยใช้หลกัฐานเซงิประจกัษ์ 

(Evidence- based Integrity and Transparency Assessment: EBIT ) ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 



 



 
 

 

 



 

๓. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

๓.๑ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ม.ค.๖๑ กลุ่มนโยบายและแผน 

๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทาง วิชาชีพ PLC สร้างความตระหนัก ปรบัเปลี่ยน

ทัศนคติ กระบวนการทางความคิด (Mind Set) และ

ผลประโยชน์ทับ ซ้อน 

ก.ค.-ส.ค.๖๑ กลุ่มนิเทศ 

๓.๓ ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ ก.ค.-ส.ค.๖๑ กลุ่มอำนวยการ 

๓.๕ สรปุและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ก.ย.๖๑ กลุ่มนิเทศ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

 

โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาล  “ ป้องกันการทจุริต ”  ในสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการในแต่ละกจิกรรมตามโครงการสรปุ

ดังน้ี    

๑. กิจกรรมประชุมเซงิปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัข้าราชการและลกูจ้างในสงักัด 

เรื่อง ชุมซนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สร้างความตระหน่ีก ปรบัเปลี่ยนทัศนคติกระบวนการทางความคิด 

(Mind Set) และผลประโยชน์ทบัซ้อน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาทีม่กีารบริหารจัดการภายในสำนักงานที่ดี 

สามารถ เป็นแบบอย่างได้  ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๖ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้

บุคลากร ทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา จำนวน ๕๐ คน มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้าง

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 

 

ผลการดำเนินการ 

๑. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร มีความรู้ความเข้าใจใน การ

เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีจิตสำนึกในการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถยับย้ังการทจุรติหรือผลประโยชน์ทบัซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้อย่าง

เท่าทันสถานการณ์  มีทิศทางการพฒันาและปรบัปรุงการทำงานให้มปีระสิทธิภาพ มากย่ิงข้ึน 

๒. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และ

ค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

๓. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ได้รับการยกย่อง เป็นแบบอย่างที่

ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ีร่าชการส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ีร่าชการมปีระสทิธิภาพ ย่ิงข้ึน 

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มผีลการประเมินคุณธรรม และความโปรง่ใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในลำดับสูง เป็นลำดับที่ ๒๐๖ ของประเทศ 

คะแนน ๗๔.๑๙% ผลคะแนนลดลงจากปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๑.๘๕ 

 

 

 

 

 



คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ต้ังแต่ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานต้ังแต่ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ แสดงดังน้ี  

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ๘๔.๔๘ ๗๒.๗๑ ๗๖.๐๔ ๗๔.๑๙ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ๗๖.๑๑ ๘๐.๖๖ ๘๔.๙๒ ๘๕.๑๒ 

คะแนนรายดัชนีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดัชนี

เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ แสดงรายละเอียดดังน้ี 

หน่วยงาน 

คะแนน ITA 

ภาพรวม 
ดัชนีท่ี ๑ ดัชนีท่ี ๒ ดัชนีท่ี ๓ ดัชนีท่ี ๔ ดัชนีท่ี ๕ 

ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

สำนักงานเขต

พื้นที่

การศึกษา 

ประถมศึกษา

มุกดาหาร 

๗๖.

๐๔ 

๗๔.

๑๙ 

๗๐.

๑๙ 

๖๒.

๑๒ 

๘๘.

๒๘ 

๗๖.

๑๑ 

๘๕.

๕๙ 

๘๒.

๒๓ 

๕๑.

๕๖ 

๗๒.

๓๑ 

๘๒.

๓๓ 

๘๑.

๕๖ 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้

คะแนนการประเมินในดัชนีที่ ๑ ด้านความโปร่งใส  ดัชนีที่ ๒ ด้านความพร้อมรับผิดชอบ  และดัชนีที่ ๔ ด้าน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ซึ่งมีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีจุดบกพร่องในเรื่องความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิดชอบ และวัฒนธรรม

คุณธรรมในองค์กร  ซึ่งต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน   

ดัชนีด้านความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงาน  ในการเปิดเผยข้อมูล   

ของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  



ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด  เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกระบวนการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาํปี 

ของหน่วยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา เพื่อสะทอ้น      

ให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงาน  ได้ดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิด 

ประโยชน ์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่   

ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความพยายามของหน่วยงาน          

ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนการกําหนด 

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัญหา/อุปสรรค 

การดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  “ ปอ้งกันการทุจริต ”  

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ระบุภารกิจ/ขอบข่ายงาน ใน

กลุ่มงานตามโครงสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมซ่ดัเจน ทำให้ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ 

ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและในการติดต่อประสานงานระหว่างเขตพื้นทีก่ารศึกษาไม่คลอ่งตัวเพราะต้อง 

ประสานหลายกลุ่มงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ควรระบุภารกิจ/ขอบข่ายงาน ไว้ในกลุ่มงาน เพื่อให้การ

ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน์เขตสุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 “ ซื่อสัตย์  โปรง่ใส ไร้ทุจริต ”   

  

คำปฏิญญาเขตสุจริต 

 



 

สรุปคะแนน  

  

 
 



 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

 
  



ภาพกิจกรรมการ 

 

การเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาล  “ ป้องกันการทจุริต ” และกจิกรรมศึกษาดูงานเขตสจุรติ 

 

 

  
 

 

 
 

 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำรายงานกำกับติดตาม 

การดำเนนิการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  “ ป้องกันการทุจริต ” 

ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

๑. นายณรงค์  โล่คำ รอง   ผอ.สพป.มุกดาหาร   ประธาน 

๒. นายอภัย  ปริปุรณะ  ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล  รองประธาน 

๓. นางวิหาญ  พละพร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  กรรมการ 

๔. นางนวลออง  ประยงค์หอม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 

๕. นายประสพสุข  จันทร์เต็ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

๖. นายสายันต์  ผาดโผน  ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 

๗. นางสุพัตรา  พรมรกัษา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 

๘. นางนีรนาถ  ห้วยทราย  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 

๙. นางปาลิดา  คำพิชิต  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ 

๑๐. นายอดิศร  ก้อนคำ  ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 

๑๑. นางทวิกา  บำรุงสวัสด์ิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางเณริศรา  ว่องไว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. นางสุจิตตรา  ไตยวงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




