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  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ท่ีได้ประกำศใช้และให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ และถือปฏิบัติตำมมำตรกำร
ดังกล่ำว เพื่อทรำบผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละมำตรกำร ว่ำสำมำรถแก้ไขข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีได้จำกกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และทรำบ
ถึงกำรบริหำรจัดกำร และกำรปฏิบัติภำรกิจงำนท่ีรับผิดชอบของบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร ว่ำเป็นไปด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปลอดกำรทุจริต ส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เป็นหน่วยงำนท่ีมีธรรมำภิบำล อย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน 
  ขอบคุณข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำน ท่ีมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จนส่งผล
ให้กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีควำมส ำเร็จอย่ำงเป็น
รูปธรรม อย่ำงชัดเจน 
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ส่วนท่ี 1 
 

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
 รัฐบำลได้ก ำหนดให้เรื่องกำรป้องกัน กำรปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติชอบในหน่วยงำนภำครัฐ 
นโยบำยส ำคัญท่ีต้องเร่งด ำเนินกำร ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยท้ังชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolernance  & 
Clean Thailand) มีพันธกิจในกำรสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุก
ภำคส่วนแบบบูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริต ท้ังระบบให้มีมำตรฐำนสำกล โดย
มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และ
นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินท่ีมีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำมปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ และในกำรนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ก ำหนดให้ทุกส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำทุกเขต ต้องรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ธรรมำภิบำลท่ีหน่วยงำนภำครัฐ และเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐพึงจะต้องมี และยอดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด อันสะท้อน
คุณลักษณะท่ีดีในกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ก่อให้เกิดควำมเช่ือมั่นต่อสำธำรณชน หรือ 
ผู้รับบริกำรโดยหำกหน่วยงำนท่ีมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับสูง ก็จะสะท้อนภำพลักษณ์ท่ีดีในกำรด ำเนินงำนในด้ำน
ต่ำง ๆ เช่น หน่วยงำนมีควำมโปร่งใสในกำรให้ข้อมูล มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ สำธำรณชนหรือ
ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนได้อย่ำงสะดวกทุกช่องทำง และสำมำรถตรวจสอบได้ หน่วยงำนมีกำร
ส่งเสริมและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมพร้อม 
มีควำมเต็มใจและพร้อมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม หน่วยงำนมีระบบด ำเนินงำนเพื่อป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน หน่วยงำนมีระบบกำรปฏิบัติงำนท่ีมีมำตรฐำน และมีคุณธรรมนกำรปฏิบัติงำน 
รวมท้ังมีกำรบริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ และมีกำรมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม 
เป็นต้น 
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ เป็นกลยุทธ์เชิงรุกในกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของรัฐบำล ซึ่งส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ชำติ ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนต้อง
ด ำเนินงำนประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำต้องรับกำรประเมินคุณธรรม และ
ควำมโปร่งใสโดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยคะแนนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีค่ำ
คะแนนเฉล่ียผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 โดยเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน ท่ีแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้สำธำรณชนได้ทรำบถึง
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จ ำนวน 43 ข้อมูล 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 



2. 
 

1. กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
2. กำรใช้งบประมำณ 
3. กำรใช้อ ำนำจ 
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
7. ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 
8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
9. กำรเปิดเผยข้อมูล 
10. กำรป้องกันกำรทุจริต 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เป็นหน่วยงำนภำครัฐ ท่ีต้องมีกำรขับเคล่ือน 

กำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ต้ังแต่ปีงบประมำณพ.ศ. 2558 
เป็นต้นมำ และได้รับกำรประเมินจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำง
ต่อเนื่อง และในกำรป้องกันกำรทุจริต จะต้องมีกำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยใน เพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต ซึ่งจะต้องมีกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐของปีท่ีผ่ำน เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยด่วน ประเด็นท่ีต้อง
พัฒนำ แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน แล้วก ำหนดมำตรกำรเพื่อขับเคล่ือนกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม และ
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ซึ่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้มีกำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ดังนั้น เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและควำมโป ร่งใสของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จึงได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส ประจ ำปี 2564 ข้ึน 

 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อทรำบผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 

กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
2. เพื่อทรำบปัญหำ อุปสรรคและได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในกำรปรับปรุง พัฒนำ มำตรกำรส่งเสริม  

คุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 
 

ส่วนท่ี 2 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมควำม
โปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ตำมค ำส่ัง ท่ี 196  /2565 ลงวันท่ี                                       
15  มิถุนำยน  2565 ซึ่งได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรดังกล่ำว เพื่อวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประเด็นท่ีเป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่
กำรปฏิบัติและก ำหนดมำตรกำรเพื่อขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสของหน่วยงำน มีผลกำร
วิเครำะห์ ดังนี้ 

 
1. ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 

            
 
 
 



4. 
 
                

 
 

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ                                          
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์                                                                                    

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

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำเครื่องมือ

กำรประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐ 
มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) “ ปัจจุบันกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส ำคัญของยุทธศำสตร์
ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”  

 



5. 
 

ท่ีหน่วยงำนภำครัฐท่ัวไปประเทศจะต้องด ำเนินกำรโดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐ ท่ีเข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบ
ผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลด
ควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบแบบส ำรวจของผู้เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 นั้น ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับ
ค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำ เครื่องมีอกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศ
ไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้สังเครำะห์ประเด็นกำรส ำรวจของ แต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรควำมโปร่งใส
นำนำชำติ (Transparency Intermational) น ำมำใช้ในกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับกำรศึกษำ
ข้อมูลทำงวิชำกำรเพิ่มเติม กำรเช่ือมโยงให้เกิดควำมต่อเนื่องกับเกณฑ์กำรประเมินเดิม และกำรเช่ือมโยงกับ
เครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำม
โปร่งใสและกำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนใน 

กำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำมเส่ียงท่ีจะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อ
กำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได้ โดยจ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 
1) กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
2) กำรใช้งบประมำณ 
3) กำรใช้อ ำนำจ 
4) กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
7) ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 
8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
9) กำรเปิดเผยข้อมูล 
10)  กำรป้องกันกำรทุจริต 

 
 
 
 
 



6. 

เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
( Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมิน 

ระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในท่ีมีต่อหน่วยงำนของตนเอง ในตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรใช้
งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(Extermal Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 

กำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ท่ีมีต่อหน่วยงำนท่ีประเมินในตัวช้ีวัดคุณภำพกำร
ด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร และกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เป็นกำรประเมิน ระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน เพื่อประชำชนท่ัวไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ใน
ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรป้องกันกำรทุจริต 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 86.62 คะแนน ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ A เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดพบว่ำ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตามตัวชี้วัด คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 

1. กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 99.31 AA ผ่ำน 

2. กำรใช้งบประมำณ 97.25 AA ผ่ำน 

3. กำรใช้อ ำนำจ 98.43 AA ผ่ำน 

4. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 98.15 AA ผ่ำน 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 97.71 AA ผ่ำน 

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 100 AA ผ่ำน 

7. ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 99.75 AA ผ่ำน 

8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 100 AA ผ่ำน 

9. กำรเปิดเผยข้อมูล 67.20 C ไม่ผ่ำน 

10. กำรป้องกันกำรทุจริต 68.75 C ไม่ผ่ำน 



7. 
 
คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 
 

ระดับ 
 

คะแนน 
 

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

 
 สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงำนได้คะแนนสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 100 คือ  

ตัวชี้วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
ตัวชี้วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 กำรใช้อ ำนำจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
ตัวชี้วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
ส่วนตัวช้ีวัดท่ีต้องพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85 มี 2 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 9 กำรเปิดเผย

ข้อมูล และตัวชี้วัดท่ี 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Tran 
 จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถม
ศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นข้อมูลรำยตัวชี้วัด พบว่ำ ตัวชี้วัดท่ี 1 – 8                             มี
กำรพัฒนำและยกระดับดียิ่งขึ้น ท ำให้มีคะแนนผลกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 85  
 จุดแข็ง (แต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ) จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจำก 
กำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเอง ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำร ตำม
ขั้นตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นไปตำมหลักกำร
ควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
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(2) ตัวชี้วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจำก 

กำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับต้ังแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี และเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไป
จนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยของบุคลำกรภำยในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนตนเอง 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 3 กำรใช้อ ำนำจ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจำกกำร 
ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์               ต่ำง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรใช้
อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของผู้บังคับบัญชำเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน 

(4) ตัวชี้วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100 
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำร ไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้อื่น 
และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรโดยบุคลำกรในหน่วยงำน และกำรยืมโดยบุคลำกรภำยนอก
หน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำต เพื่อเผยแพร่ให้บุคลำกรได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ 
รวมถึงมีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรในหน่วยงำน 

(5) ตัวชี้วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100 
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุด ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำนมี
กำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริต เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม 

(6) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100 เป็นคะแนน 
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำน
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี โดยยึดหลักกำรมำตรฐำน ขั้นตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนด
ไว้อย่ำงเคร่งครัด เห็นได้ว่ำผู้รับบริกำรมีควำมเช่ือมั่นคุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำ ยึดหลักกำรมำตรฐำน
ขั้นตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ มีกำรให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริกำร ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องมำอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สำธำรณะ 

(7) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100 เป็น 
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพ
กำรส่ือสำร ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ ต่อสำธำรณชน เห็นได้ว่ำหน่วยงำน
ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่ือสำรในเรื่อง ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และข้อมูลท่ีสำธำรณชนท่ีควรรับทรำบ 
รวมทั้งกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำรท่ีผู้มำติดต่อรำชกำรสำมำรถสะท้อนผลของกำรมำติดต่อรำชกำร นอกจำกนี้
หน่วยงำนควรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อ 
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รำชกำรสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงกำรส่ือสำรกับผู้รับบริกำร ผู้มำ
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(8) ตัวชี้วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงระบบงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100 เป็นคะแนน 
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุง ระบบกำร
ท ำงำนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ท้ังกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีและกระบวนกำร
ท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น ซี่งในรำยละเอียดกระบวนกำรกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง 
พัฒนำกำรด ำเนินงำน เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

2. ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรบริกำร เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว  
ทันเหตุกำรณ์ และสนองตอบแก่ผู้มำรับบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ ผู้มำรับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจในกำรบริกำรท่ี
ได้รับ 

3. กำรน ำเทคโนโยลีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรติดต่อส่ือสำร เพื่อสนองตอบ 
กำรบริกำรให้เกิดควำมรวดเร็วและทันสมัย 

4. ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

จุดที่ต้องมีการพัฒนาและยกระดับให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้มาตรฐานและสามารถประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 มีจ านวน 2 ข้อมูล 

1) ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำร้อยร้อยละ 67.20 เป็นคะแนนจำกกำร 
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนทรำบ
ใน 5 ประเด็นตัวชี้วัดย่อย จ ำนวน 33 ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ข้อมูลพื้นฐำนและกำรประชำสัมพันธ์ตัวช้ีวัดข้อ O1 ถึง  O9 
 และตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ 

ข้อมูล O1 โครงสร้ำง เป็นกำรแสดงข้อมูลแผนผังโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ 
หน่วยงำนท่ีเป็นปัจจุบัน  

 ข้อมูล O6 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นกำรแสดงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน  
หรือ กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนท่ีเป็นปัจจุบัน อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
 -รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560  

-พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
-พรบ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- พรบ.สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546  
- พรบ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
 
 
 



 
10. 

 
 2. กำรบริหำรงำน ได้แก่ ข้อมูลกำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร ตัวช้ีวัดข้อ O10 ถึง  

O17 และตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ ตัวช้ีวัด O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร เป็นกำรแสดง
รำยละเอียด คู่มือกำรให้บริกำร หรือคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับหน่วยงำนใช้เป็นข้อมูล
ในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติอย่ำงน้อยประกอบด้วย ประเภทงำน
ให้บริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร แผนผัง/แผนภูมิกำรให้บริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ระยะเวลำท่ีใช้ในกำร
ให้บริกำร และผู้รับผิดชอบกำรให้บริกำร ซึ่งอย่ำงน้อยต้องเปิดเผยข้อมูล จ ำนวน 3 คู่มือ 

 3. กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ตัวช้ีวัดข้อ O18 
ถึง  O24 และตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ ตัวช้ีวัด O20 เป็นกำรแสดงรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ อย่ำงน้อยประกอบด้วย ผล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นกำรรำยงำนผลของปีงบประมำณพ.ศ. 2563  

 4. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ ข้อมูลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ตัวชี้วัดข้อ O25 ถึง  O28 และตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ  

  ข้อมูล O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล เป็นกำรแสดงรำยละเอียดกำร
ด ำเนินกำรท่ีมีควำมสอดรับตำมนโยบำย หรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
ใน O25 เป็นกำรแสดงกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณปัจจุบัน 

ข้อมูล O27 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล เป็นกำรแสดง 
รำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลท่ียังใช้บังคับในหน่วยงำน อย่ำงน้อย ประกอบด้วย 

- กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร 
- กำรบรรจุและแต่งต้ังบุคลำกร 
- กำรพัฒนำบุคลำกร 
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 
- กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ 

ข้อมูล O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำป ีเป็นกำรแสดง 
รำยละเอียดผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลกำร
วิเครำะห์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และเป็นกำรรำยงำนผลของปีท่ีผ่ำนมำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. 

 
5. กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ได้แก่ ข้อมูลกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
 ตัวชี้วัดข้อ O29 ถึง  O33 และตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ 

ข้อมูล O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกำร 
แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี
ของหน่วยงำน มีข้อมูลรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน อย่ำงน้อยประกอบด้วย รำยละเอียดวิธีกำรท่ีบุคคลภำยนอกจะ
ท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดวิธีกำรท่ีบุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำร
จัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนท่ีรับผิดชอบและระยะเวลำด ำเนินกำร 

ข้อมูล O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกำรแสดงช่องทำง 
ท่ีบุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผ่ำน
ทำงช่องทำงออนไลน์ของหน่วยงำน โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงกำรร้องเรียนท่ัวไป เพื่อเป็นกำรคุ้มครองข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบำะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร่ทุจริตและประพฤติ   มิชอบ สำมำรถ
เข้ำถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้ จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

2. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำร้อยร้อยละ 68.75  
ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนเป็น 0 คะแนน คือ 

ข้อมูล O36 กำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตประจ ำปี แสดงถึงผลกำรประเมินควำมเส่ียง 
ของกำรด ำเนินงำน หรือกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีอำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงำน มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน เช่น เหตุกำรณ์ควำมเส่ียง และระดับของควำมเส่ียง 
มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียง ซึ่งต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในปีปัจจุบัน 
  ข้อมูล O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 
แสดงควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน มี
ข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ในข้อ O42 ไปสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นกำรด ำเนินกำรในปีปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. 
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เพื่อแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดออ่น/และต้องพัฒนา 

 
ประเด็นที่เป็นจุดออ่น มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและพฒันาตาม

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
กำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงำน เพื่ อ เปิดเผยข้อมูลต่ำง  ๆ ของ
หน่วยงำนให้สำธำรณชนทรำบ  
 
 

มาตรการพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีขั้นตอนและ 
วิธีปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
1.ให้ผู้รับผิดชอบในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมุกดำหำร ในแต่ละข้อมูล จ ำนวน 43 ข้อมูล ได้
เผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินงำนทำงเว็บไซต์ของส ำนกังำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
2.สร้ำงกำรรับรู้ในกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรม และ
ควำมโปร่งใสในแต่ละข้อมูลให้กับบุคลำกรของสพป.มุกดำหำร 
ดังนี ้
    2.1 แจ้งผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละข้อมูลในกำรประชุม
ฝ่ำยบริหำรสพป.มุกดำหำรและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มรับทรำบ 
และน ำมำแจ้งต่อบุคลำกรภำยในกลุ่มให้รับทรำบและ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 
    2.2 แจ้งประชำสัมพันธ์กำรเผยแพร่ข้อมูลแต่ละข้อมูลให้
บุคลำกรทุกกลุ่มทรำบและด ำเนินกำรเผยแพร่ทำงระบบรับส่ง
เอกสำรอิเล็คทรอนิค และระบบไลน์ของ สพป.มุกดำหำร 
ทรำบ 
    2.3 ช้ีแจง รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในแต่ละข้อมูล 
จ ำนวน 43 ข้อมูล ให้กับบุคลำกรและผู้บริหำรสถำนศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
ทรำบ 

 
 
 
 
 
 
 



13. 
ประเด็นที่เป็นจุดออ่น มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อน 

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ 
ตัวชี้วัดท่ี 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
ประเด็นกำร ประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต
ประจ ำป ี
ประเด็นกำร กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำม
เส่ียง 

มีมาตรการในการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินการใน
แต่ละกลุ่มงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และต้องมีการ
ด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยง หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีขัน้ตอนและวิธีปฏิบัติ 
ดังนี ้

1. มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับกำร 
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
กำรยืมเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมข้ันตอน กำร
คัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร กำรใช้รถรำชกำร 

2. จัดท ำแนวทำงกำรป้องกันควำมเส่ียง โดย 
กำรส่งเสริม/กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรรังเกียจกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้บุคลำกร
ทรำบ จัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 

3. ก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำร 
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14. 
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษามุกดาหารเพื่อพัฒนาประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
ประเด็นที่ต้องพัฒนา มาตรการในการพัฒนาให้ดีขึ้น/

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ 
การก ากับติดตามและการ

รายงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
กำร เผยแพร่ ข้ อ มู ล ท่ี เ ป็ นปั จ จุบั น                     
บนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผย
ข้ อ มู ล ต่ ำ ง  ๆ  ข อ ง ห น่ ว ย ง ำน ให้                     
สำธำรณชนทรำบ  
ประเด็น ข้อมูลพื้นฐำน 
ประเด็น กำรบริหำรงำนกำรปฏิบัติงำน 
ประเด็น กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

1. ประเด็นข้อมูลพื้นฐาน 
-ปรับปรุงและพัฒนำ 

เว็บไซต์ของหน่วยงำน 
2. ประเด็นการบริหารงาน 

การปฏิบัติงาน  
         -จัดให้มีมำตรกำรกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำร
กับเจ้ำหน้ำท่ีผู้มีผลสัมฤทธิ์กำร
ปฏิบัติงำนต่ ำ 
     3.กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคคล 
       - มีกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังข้ำ
รำชกำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
       - ก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ให้ชัดเจน 
 

1.ก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรกำรโดย 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร 
2.ตดิตำมควำมก้ำวหน้ำใน
กำรประชุมฝ่ำยบริหำรของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร 
3.รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และรำยงำนกำรด ำเนินกำร
ในกำรประชุมทุกวันพุธ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ประเด็น กำรประเมินควำมเส่ียงเพื่อ
กำร 
           ป้องกันกำรทุจริต 
 

มำตรกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
ดังนี ้

1. จัดให้มีกำรประกำศ 
มำตรกำรแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 และมีกำร
เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

2. สนับสนุนให้มีระบบ 
 มำตรกำร หรือแนวทำงในกำรเฝ้ำ
ระวัง ตรวจสอบและแสดงควำม
คิดเห็น กระบวนกำรปฏิบัติงำนและ
ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 

1.ก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรกำรโดย 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร 
2.ติดตำมควำมก้ำวหน้ำใน
กำรประชุมฝ่ำยบริหำรของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร 
3.รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และรำยงำนกำรด ำเนินกำร
ในกำรประชุมทุกวันพุธ 



15. 
 
 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา มาตรการในการพัฒนาให้ดีขึ้น/
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ 

การก ากับติดตามและการ
รายงาน 

 3. ก ำหนดให้มีช่องทำงกำร 
ร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือเบำะแส 
เมื่อพบพฤติกรรมกำรทุจริต หรือ
ขัดต่อจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินงำน 

4. ก ำหนดมำตรกำรต้อไม่ให้ 
หรือรับสินบน  
      

1.ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรกำรโดย รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
2.ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำร
ประชุมฝ่ำยบริหำรของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร 
3.รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และ
รำยงำนกำรด ำเนินกำรในกำร
ประชุมทุกวันพุธ 
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ส่วนท่ี 3 
 

การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปรง่ใส 
ภายในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ก ำหนดแนวทำงกำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินกำร ตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร เพื่อน ำสู่กำรแก้ไขประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีต้องเร่งแก้ไข โดยกำรก ำหนด 7 มำตรกำร และ 20 แนวทำง
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเพื่อให้สำธำรณะชน 

รับทรำบอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ควำมส ำคัญและแสดงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภำคส่วนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

2. การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น กำรร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และร่วม
ติดตำมประเมินผล 

3. การส่งเสริมความโปร่งใส กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค ำส่ังท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด รวมท้ังมีกำรประกำศเผยแพร่รำยละเอียดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงครบถ้วน 
กำรสรรหำบุคลำกร จัดให้มีกำรก ำหนดขั้นตอน แนวปฏิบัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ท่ีเป็นมำตรฐำนถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ค ำส่ังและข้อบังคับต่ำง ๆ 

4. การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ก ำหนดให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น  
หรือ เบำะแส เมื่อพบพฤติกรรมกำรทุจริตหรือขัดต่อจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน โดยก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน 
เช่น ก ำหนดช่องทำงไว้ในเว็บไซด์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร โทรศัพท์ผู้บริหำร กำรรับ
ข้อมูลจำกส่วนรำชกำร เอกสำรและทำงส่ือสังคมออนไลน์  

5. การป้องกันการรับสินบน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ละเลยหรือ 
เพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยทุจริต โดยให้ถือว่ำกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต เป็นหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของบุคลำกรทุกคนในองค์กร 

6. การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ก ำหนดแนวปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
มุกดำหำร เพื่อตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของผู้ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมคู่มือและมำตรฐำนท่ีก ำหนด เพื่อลดกำรใช้
ดุลยพินิจ ก ำหนดให้มีคู่มือและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนไว้อย่ำงชัดเจน และให้บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือและขั้นตอนท่ี
ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 
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ส่วนท่ี 4 
 

ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรม และความโปรง่ใส 
ภายในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
***************************** 

 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จ ำนวน 6 มำตรกำร เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อนท่ี
ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน และพัฒนำในประเด็นท่ีต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้
สรุปผลกำรด ำเนินงำน และน ำเสนอข้อมูล ภำพประกอบกำรด ำเนินงำน มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

1. บุคลำกรร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จ ำนวน 81 คน 
รับรู้ รับทรำบถึงมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

2. ทุกกลุ่มงำนมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำประถมศึกษำมกุดำหำร โดยมีผลกำรด ำเนินงำนแต่ละมำตรกำร ดังนี้ 

- มำตรกำรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 

กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565 จ ำนวน 43 ข้อมูล ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร Website https://www.mdh.go.th เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ในกำรด ำเนินงำน ITA 
ให้กับบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำน  
 

                       
 
 

https://www.mdh.go.th/
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- มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน

การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 

มีกำรจัดประชุมจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำมุกดำหำร โดยเน้นย้ ำเป็นแผนท่ีสำมำรถปรับเปล่ียนได้ หมำยถึง กระบวนกำรข้ำงในของแผน เป้ำหมำยไม่
เปล่ียนแปลงและต้องชัดเจน ในกำรจัดท ำแผนฯ มีผู้เข้ำร่วมด ำเนินกำร ประกอบไปด้วย ประธำนกลุ่มเครือข่ำย ครูวิขำ
กำรเครือข่ำย บุคลำกรสพป.มุกดำหำรทุกกลุ่ม อำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร ได้มีกำรร่วมกันพิจำรณำข้อมูล
ต่ำง ๆ เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 5 ปี พ.ศ. 2566- 2570  
เพื่อให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ และใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
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ประชุมกำรขับเคล่ือนโครงกำรส่งเสริมโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ “พำน้องกลับมำ
เรียน จังหวัดมุกดำหำร” เป็นกำรประมวลภำพรวมของจังหวัดมุกดำหำร เพื่อน ำข้อมูลเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ขับเคล่ือนโครงกำรส่งเสริมโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ “พำน้องกลับมำเรียน” จังหวัด
มุกดำหำร โดยผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบไปด้วย บุคลำกรจำกกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของสพป.มุกดำหำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมุกดำหำร บุคลำกรจำกสพม.มุกดำหำร กศน.มุกดำหำร  
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- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อยกระดับกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร เพื่อรวมพลังสรรค์สร้ำงส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำสุจริต เพื่อปลูกจิตส ำนึก และถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมควำมโปร่งใส ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอำด ไทยท้ังชำติต้ำนทุจริต” ให้บุคลำกรในสังกัด จ ำนวน 81 คน ได้รับควำมรู้และมีควำมรู้สึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



21. 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประชุมรับการตรวจสอบ
การเงินฯ จากคณะตรวจสอบจาก สพฐ. เพือ่ตรวจสอบการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏบิัติที่เก่ียวข้อง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. 
 
 

- มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
มีการจัดท ามาตรการ/คู่มือของกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.มุกดาหาร 

- ประกำศมำตรกำรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของสพป.มุกดำหำร 
- ประกำศมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสพป.มุกดำหำร 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดี 
- คู่มือกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
- คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพื่อเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงำนได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำย เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน                       
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เป็นธรรมได้ตำมหลัก                         
ธรรมำภิบำล มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน  
 

 
 



23. 
 
 
 มีแบบฟอร์มการแจ้งเร่ืองร้องเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไว้เพื่อให้ผู้ที่
ต้องการแจ้งข้อร้องเรียน ได้มีความสะดวกในการกรอกข้อมูลการร้องเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. 
 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน มีช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส ดังนี้ 

1. แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ถูกกล่ำวหำ หรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
2. ทำงโทรศัพท์ 042611532 โทรสำร 042613040 
3. กำรร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยวำจำ โดยตรงท่ีผู้อ่ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต 

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร หรือนิติกร 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 

4. กำรร้องเรียนทำงไปรษณีย์ โดยระบุหน้ำซองถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
มุกดำหำร ท่ีอยู่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ถนนวิวิธสุรกำร ต ำบลมุกดำหำร อ ำเภอเมือง 
จังหวัดมุกดำหำร 

5. กำรร้องเรียนผ่ำนตู้รับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
6. กำรร้องเรียนผ่ำน Website https://www.mdh.go.th หัวข้อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 

 
 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดรอบคอบและแจ้งมำตรกำรใน
กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้ผู้ร้องทรำบภำยใน 30 วัน กรณีมีมูลว่ำกระท ำผิดวินัย จะด ำเนินกำรทำงวินัยตำมพรบ.
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 กรณีเป็นกำรกระท ำควำมผิดท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีของ
หน่วยงำนอื่น จะส่งเรื่องให้หน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไป 

https://www.mdh.go.th/


 
25. 

 
 

- มาตรการการป้องกันการรับสินบน หรือมีผลโยชน์ทับซ้อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 

 
 
 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ให้โรงเรียนในสังกัดและ หรือกลุ่มกฎหมำยและคดี จัดท ำ
ข้อมูลสถิติ กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมท้ังปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขแล้วรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรทรำบ ทุกไตรมำส โดยให้ส่งแบบรำยงำนกำรรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร กลุ่มกฎหมำยและคดี ทุกครั้งท่ีมีกำรรำยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. 
 

-มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ก ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมคู่มือและมำตรฐำนท่ีก ำหนด เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจ ในกรณีมีข้อสงสัย/ประสบปัญหำในกำร
ตัดสินใจให้หำรือผู้ร่วมงำน หรือสอบถำม/ปรึกษำผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับช้ัน โดยมีประเด็นในกำรพิจำรณำ เช่น กำร
กระท ำนั้นขัดต่อกฎหมำยหรือไม่ กำรกระท ำนั้นขดัต่อนโยบำยของหน่วยงำนหรือไม่  
 
 

 
 



27. 

 
 
 
 



28. 

 



29. 

 



30. 
 มีกำรก ำหนดแผนภูมิกำรบริกำรของแต่ละกลุ่มงำน เพื่อให้ผู้มำรับบริกำรได้รับทรำบข้ันตอน/ล ำดับของกำรยื่น
ขอรับบริกำร เอกสำรประกอบในกำรยื่นขอรับบริกำร ระยะเวลำในกำรบริกำรในแต่ละงำนเนื้องำน หรือข้อมูลในกำร
บริกำร อันจะแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริกำร ของเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบงำนแต่ละงำน ในแต่ละกลุ่มงำน สำมำรถ
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมคู่มือ/แผนภูมิกำรให้บริกำรได้  
 
 

ส่วนท่ี 5 
สรุปผล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อนท่ีต้องเร่งแก้ไข และ
พัฒนำในประเด็นท่ีต้องพฒันำให้ดีขึ้น ซึ่งได้รวบรวมวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลกำรด ำเนินงำน สำมำรถ
สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส
ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ดังนี้ 
  สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร รับรู้ รับทรำบถึง 
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

2. ทุกกลุ่มงำนมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขต 
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร อย่ำงเป็นรปูธรรม และได้แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรกำรเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะ มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ มำตรกำร
กำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ซึ่งได้ด ำเนินกำรและน ำสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

  ปัญหา อุปสรรค 
1. ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีก ำหนดไว้ เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
2. ได้รับจัดสรรงบประมำณช้ำ ท ำให้ต้องเร่งรีบในกำรด ำเนินกำร ท ำให้งำนท่ีออกมำไม่มีประสิทธิภำพ 

เท่ำท่ีควร 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรแจ้ง และช้ีแจงกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ต้ังแต่ต้นปีงบประมำณ 

2. ควรจัดสรรงบประมำณให้กับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ต้ังแต่ต้น 
ปีงบประมำณ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกำศส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
************************************* 

  ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 ซึ่งพบประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไข ดังนั้นเพื่อให้กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรด ำเนินงำนในภำรกิจงำน มีควำม
เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดกำรทุจริต ปรำศจำกผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน จึงก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มำตรกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรส่ือสำร กำรเผยแพร่กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1.1 ให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูล ต่อสำธำรณชน จ ำนวน 43 ข้อมูล ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ 
กลุ่มงำน และเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

1.2 สร้ำงกำรรับรู้ในกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรม และควำมโปร่งใสใน 
แต่ละข้อมูลให้กับบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ดังนี้ 
    1.2.1 แจ้งผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละข้อมูลในกำรประชุมฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มน ำข้อมูลท่ีรับทรำบจำกท่ีประชุม แจ้งต่อบุคลำกรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
    1.2.2 แจ้งกำรประชำสัมพันธ์กำรเผยแพร่ข้อมูลแต่ละข้อมูล ให้บุคลำกรทุกกลุ่มใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ทรำบ และถือปฏิบัติตำมแนวด ำเนินกำรท่ีเผยแพร่ ทำงระบบรับส่ง
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไลน์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
    1.2.3 ช้ีแจง รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในแต่ละข้อมูล จ ำนวน 43 ข้อมูล ให้กับ
บุคลำกรและผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ทรำบ 
   1.3 ก ำหนดให้กลุ่มอ ำนวยกำร และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรนี้ 
   1.4 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร โดยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
 
  2.มำตรกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 
   2.1 ให้ทุกกลุ่มจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์มในภำรกิจงำนท่ีให้บริกำร และสถำนท่ีในกำร
อ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรับให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร 
   2.2 กลุ่มงำนจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในกำรให้บริกำร (ถ้ำมี) 
   2.3 บุคลำกรของทุกกลุ่มให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร ตำมแนวปฏิบัติดังนี้ 
    2.3.1 บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำไพเรำะ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้บริกำร 



    2.3.2 บริกำรด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอำใจใส่ ด้วยควำมเต็มใจ 
อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร 
    2.3.3 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อซักถำม อย่ำงชัดเจน เข้ำใจง่ำย 
    2.3.4 ให้บริกำรตำมข้ันตอนกำรให้บริกำร  
  3. มำตรกำรในกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีรำยละเอียดดังนี้ 
   3.1 บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม และปฏิบัติตำมกิจกรรมส่งเสริมควำมดี 10 กิจกรรม 
   -ตรงเวลำสร้ำงคุณค่ำแก่องค์กร 
   - 5 ส. และบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
   - แต่งกำยถูกต้อง เหมำะสม สุภำพ 
   - ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริกำร 
   - จิตอำสำ 
   - ร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ 
   - กีฬำกลุ่มสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์สำมัคคี 
  4. ช้ีแจงกำรขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมควำมดีให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร ทรำบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 
  5. ก ำหนดให้ทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรนี้ 
  6. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร โดยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 
  
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกำศ ณ วันท่ี  2  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2565 
 

 
                                                       (นำยวรรณสิทธิ์  ค ำเพรำะ) 
                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน 
2. ข้อมูลพื้นฐาน O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
3. ข้อมูลพื้นฐาน O3 อ านาจหน้าท่ี 

 
อ านวยการ 

นางสุพัตรา พรมรักษา 
นางปาลิดา ค าพิชิต 
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 อ านวยการ นางสุพัตรา พรมรักษา 
นายนวิน เข็มทอง 
นายอดิศร  ก้อนค า 

6. ข้อมูลพื้นฐาน O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายและคดี นายพิศาล แก้วสะพาน 
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงนิ 
นางเณริศรา ว่องไว 
นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ 
นางนิศรา แสงทอง 

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

 
อ านวยการ 

 

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

10. แผนด าเนินงาน O10 แผนด าเนินการ 
      ประจ าปี 
11. แผนด าเนินงาน O11 รายงานการก ากับ 
      ติดตาม การด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
12. แผนด าเนินงาน O12 รายงานผลการ 
      ด าเนินงานประจ าปี 

 
 

นโยบายและแผน 

นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล 
นายชูกิจ พาพันธ์ 
นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์    
นายราเชนทร์ มหานิล  
นางภัชราวดี ชาลี 



 
 

ตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
13. ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน O13 คู่มือหรือ 
      มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
14. ผู้รับผิดชอบการให้บริการ O14 คู่มือหรือ 
      มาตรฐานการให้บริการ 
 

 
 

อ านวยการ 

 
บุคลากรตามค าส่ัง
คณะท างานจัดท าคู่มือฯ ท่ี 
200/2565 ลว.22 มิย.65 

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

 
 

 
 

อ านวยการ 

 
นางสุพัตรา พรมรักษา 
นางปาลิดา ค าพิชิต 
นายนวิน เข็มทอง 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ 
นายรุ่งเรือง อาจหาญ 
นางสาวสุลักขณา รักษา 
นายอดิศร ก้อนค า  

  นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O18  
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
19. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O19 
      รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย 
      งบประมาณรอบ 6 เดือน 
20. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O20 
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
21. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O21 
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
22. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O22  
      ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
      การจัดหาพัสดุ 
23. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O23  
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
      การจัดหาพัสดุรายเดือน 
24. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O24  
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
      การจัดหาพัสดุประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

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

 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
25. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร O25  
      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
26. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 
      การด าเนินงานตามนโยบายการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคล 
27. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O27 
      หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคล 
28. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคลประจ าปี 
 

 
 
 
 
 

บริหารงานบุคคล 

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

29. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O29 
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
      และประพฤติมิชอบ 
30. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O30 
      ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
      ประพฤติมิชอบ 
31. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O31 
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
      ประพฤติมิชอบ ประจ าปี 

 
 

 
กฎหมายและคดี 

 
 

 
นายอภิชาติ เสียงล้ า 
นายพิศาล แก้วสพาน 
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงนิ 
นางเณริศรา ว่องไว 
นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ 
นางนิศรา แสงทอง 
 
 

  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 
32. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32  
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
33. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ 
นางพรวนีัส ทองสิน 
นางสาวณัฐนันท์ มานิตย์ 
นายชยา  ภาคภูมิ 
นายจีระศักดิ์ ยาโน 

34. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร O34 
      เจตจ านง สุจริตของผู้บริหาร 
35. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร O35 
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 
กลุ่มงานเลขา ITA 

นางดวงฤดี เผ่าภูไทย 
นายคมกริช ไชยทองศรี 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นายอดิศร ก้อนค า 
นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข      

36. การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกัน 
      การทุจริต O36 
      การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี 
37.  การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกัน 
      การทุจริต O37 
      การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 

หน่วยตรวจสอบภายใน นายประสพสุข จันเต็ม 
นายราเมศ โภคสวัสด์ิ 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นางพิมพ์สุภางค์ นามบุตร 

 



ตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38 
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 
นางพรวนีัส ทองสิน 
นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ 
นางศิริกาญจนารัตน์ พละศึก 
นางฉวีวรรณ มีสติ 

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O39 
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
40. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O40 
      รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ 
      ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
41. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O41 
      รายงานผลการด าเนินงานป้องกันการทุจริต 
      ประจ าปี 

 
 
 
 
กลุ่มงานเลขา ITA 

 
 
 
นางดวงฤดี เผ่าภูไทย 
นายคมกริช ไชยทองศรี 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นายอดิศร ก้อนค า 
นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข      

42. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ 
      ป้องกันการทุจริต O42 มาตรการส่งเสริม 
      คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  

43. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ 
      ป้องกันการทุจริต O43 การด าเนินการตาม 
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
      ภายในหน่วยงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ท่ี  196 / 2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กร 
และบุคลากรเพื่อรวมพลังสรรค์สร้างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

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

         ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะด าเนินโครงการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุจริต เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร
ให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการด าเนินการตามโครงการเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระกับ
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพื่อรวมพลังสรรค์สร้างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตให้กับบุคลากรในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติ จ านวน 3 วัน ต้ังแต่วันท่ี 20 – 22 มิถุนายน 
2565 ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1. นายวรรณสิทธิ์ ค าเพราะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      

 ประถมศึกษามุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษามุกดาหาร                       รองประธานกรรมการ 
3. นายประภาส ไชยมี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษามุกดาหาร                       กรรมการ 
4. นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษามุกดาหาร                       กรรมการ 
5. นายมนตรี ลาดนาเลา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษามุกดาหาร                       กรรมการ 
6. นายประสพสุข จันเต็ม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการ 
7. นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
8. นางวิหาญ พละพร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
9. นางสุพัตรา พรมรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
10. นางมิตรภูไทย หงส์เวียง        ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 
         / 11. นายอภิชาติ... 
 
 
 
 
 



11. นายอภิชาติ เสียงล้ า ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
12. นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
13. นางสาวสุลักขณา รักษา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กรรมการ 
14. นายสายันต์ ผาดโผน       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่   วางแผนด าเนินงาน อ านวยการให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ก ากับและด าเนินงาน 
พร้อมท้ังแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1. นางวรกัญญาพิไล แกระหนั       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ 
                                           ประถมศึกษามุกดาหาร 
2. นายสายันต์ ผาดโผน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางเณริศรา ว่องไว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสาวนิศรา แสงทอง            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางพิมสุภางค์ นามบุตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางทองพูล งามข า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายจีรศักดิ์ ยาโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นายชยา ภาคภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
13. นายอดิศร ก้อนค า ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
14. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์    ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
15. นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ      นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
16. นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ     นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางสาวรินดา  แสนเวียน       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
18. นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ                  กรรมการ 
19. นางอโณทัย  ยืนยั่ง              นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                    กรรมการ 
20. นางสุวรรณา  สุขเสถียรโชค    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน             กรรมการ 
21. นางดาวสวรรค์  สารีแผลง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน             กรรมการ 
22. นางสาวบัวจัน  ซาเสน          นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
23. นางสาวเรย์นิตา สุวรรณไตรย์  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                             กรรมการ 
24. นางศุภสุตา พุทธเจริญ          นักจัดการงานท่ัวไป                                       กรรมการ 
25. นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์      นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
26. นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
27. นางปราณี เผ่าเพ็ง                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                        กรรมการ 
 
         /28. นางปาริชาติ... 
 
 
 



28. นางปาริชาติ รอบคอบ    นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
29. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
30. นายราเชนทร์ มหานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 
31. นายพิศาล แก้วสพาน นิติกร กรรมการ 
32. นายภูมิชัย มหาวงศ์             เจ้าหน้าท่ี                                                   กรรมการ 
33. นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย      เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ                                          กรรมการ 
34. นางดวงฤดี เผ่าภูไทย       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ          กรรมการ/เลขานุการ 
35. นางสาวศิริพรรณ โพธิ์แฉล้ม  เจ้าหน้าท่ี                                          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
36. นางสาวภัทฐราพร บุญสอาด   เจ้าหน้าท่ี                                           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ด าเนินการติดต่อประสานงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร วางแผนหลักสูตรการ 
อบรม ด าเนินการจัดอบรม แก้ไขปัญหาอุปสรรค์ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 3. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
1. นายสายันต์ ผาดโผน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ       นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
3. นางสาวเรย์นิตา  สุวรรณไตรย์  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                          กรรมการ 
4. นางดาวสวรรค์  สารีแผลง       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน         กรรมการ 
5. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย           นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ                 กรรมการ 
6. นางสาวรุจิวรรณ  วงค์ขวาหูม  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ               กรรมการ/เลขานุการ  
     
  มีหน้าที่    จัดท าเอกสารการเบิกเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยให้สามารถ
เบิก – จ่าย ได้ทันตามก าหนดเวลาในการด าเนินการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
4. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. นางกิ่งแก้ว ภูทองเงนิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายจีรศักดิ์ ยาโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายประสิทธิ์ สุยอย เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
5. นางปาลิดา ค าพิชิต นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ             กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าที่    ออกแบบและวางแผนการประเมิน สร้างแบบประเมินส าหรับการจัดประชุม  
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
          /5. คณะกรรมการ... 
 
 
 



 

5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
1. นางสุพัตรา พรมรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธิ์ สุยอย เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
3. นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าที่    ถ่ายภาพการประชุม ท าข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ทางส่ือต่างๆ ทุกช่องทาง 

  ขอใหผู้้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ัง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ บังเกิดผลดี
ต่อทางราชการด้วยความรอบคอบ มีวิจารณญาณ เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

    ส่ัง ณ วันท่ี  15  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

                                    (นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เร่ือง มาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

************************************** 
   ตำมท่ีพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ได้ก ำหนดว่ำ ในกรณีท่ีส่วนรำชกำรได้รับค ำร้องเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติรำชกำร                         
อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอื่นใดจำกบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสำระตำมสมควร ให้เป็นหน้ำท่ีของส่วนรำชกำรนั้น 
 ท่ีจะต้องพิจำรณำด ำเนินกำรให้ลุล่วงไป ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร เป็นด้วยด้วยควำมถูกต้อง ยุติธรรม ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกำรทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้เจ้ำหน้ำท่ีถือปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำง
เคร่งครัด ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติของหน่วยงำน 
1.1 ก ำหนดให้หน่วยงำนมีช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 

ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสมและอ ำนวยควำมสะดวก เข้ำถึงง่ำย แก่ประชำชนในกำรแจ้งเรื่องร้องเรียน 
1.2 ให้หน่วยงำนมีสรุปผลและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตท่ีโปร่งใส เป็นธรรมและ 

ตรวจสอบได้ 
2. ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 

2.1 ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตำมช่องทำง ดังนี้ 
      (1) กรณีส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำมุกดำหำร เลขท่ี  7  ถนนวิวิธสุรกำร ต ำบลมุกดำหำร อ ำเภอเมือง จังหวัดมุกดำหำร 
                                (2) กรณีร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์หน่วยงำนท่ี Website https://www.mdh.go.th 
                                (3) กรณีร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์ 042-611532 โทรสำร 042-613040 
       2.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้มีกำรรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น พร้อมให้ควำมเห็น
เสนอผู้บังคับบัญชำ ภำยใน 5 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำส่ังกำร อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดังนี้ 

(1) กรณียังไม่มีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดวินัยจะส่ังยุติเรื่อง หรือส่ัง กำรให้ 
ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมท่ีเห็นสมควร 

(2) กรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย ให้แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนและ 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 120 วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมกำรฯ รับทรำบค ำส่ัง 

2.3 กรณีข้อร้องเรียนอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรพิจำรณำของหน่วยงำน ให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 

2.4 ให้แจ้งผลด ำเนินงำนและผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน 
          3.ส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ ให้มอบหมำยให้นิติกร มีหน้ำท่ีในกำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ให้เป็นไปตำมมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตนี้ 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

    ประกำศ ณ วันท่ี  1  ตุลำคม พ.ศ. 2564 

       

                                 (นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 



ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช พ.ศ. 2560 ได้ยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นกรอบใน 
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยในมำตรำ 65 ก ำหนดว่ำ รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒ นำ
ประเทศ รวมท้ังในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 ก ำหนดว่ำ ในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีของส่วนรำชกำร ต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน กำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน กำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ของประชำชนและกำรปฏิบัติ
รำชกำรท่ีมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี                                              
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ในฐำนะหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบกำรศึกษำ ได้ยึดหลักธรรมำภิบำล
กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรด ำเนินงำน ตำมแนวนโยบำยของผู้บริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร เน้นควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน จึงได้ก ำหนดมำตรกำร กลไกในกำรให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ดังนี้ 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร บริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม โดยให้ 
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ตำมภำรกิจและควำมเหมำะสม ดังนี้ 

1.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะน ำเสนอข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง 

ทันสมัย เกี่ยวกับภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ให้ประชำชนรับทรำบและเข้ำถึงได้ 
1.2 กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ร่วมแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรหรือกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆท่ีหลำกหลำย 
   1.3 กำรมีส่วนร่วมในกำรให้เข้ำมำมีบทบำท 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ มีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและข้อมูลระหว่ำงกัน โดยมุ่งผลส ำเร็จและ
เป้ำหมำยท่ีชัดเจน 
   1.4 กำรมีส่วนร่วมโดยสร้ำงควำมร่วมมือ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ม เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ต้ังแต่กำรระบุปัญหำ กำรพัฒนำทำงเลือก และแนวทำงแก้ไข รวมทั้ง
เป็นภำคีในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ก ำหนดกรอบข้ันตอนและวิธีกำร 

ด ำเนินงำนในกำรให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
   2.1 กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับภำรกิจหลักหรือยุทธศำสตร์ส ำคัญของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เพื่อทบทวนและจัดท ำยุทธศำสตร์ให้มีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้กำร
แปลงยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัติงำน สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริกำร ได้ 

2.2 กำรก ำหนดแนวทำงกระบวนกำรในกำรให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม 
อย่ำงเหมำะสม (ตำมภำรกิจท่ีวิเครำะห์ข้อ 2.1) โดยระบุช่องทำงกำรมีส่วนร่วมแนวทำงปฏิบัติ หรือกระบวนกำรท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินงำน 

2.3 จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งต้ังกรรมกำรผู้ท ำงำนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริกำรในกำร 
ด ำเนินงำน (ตำมภำรกิจท่ีวิเครำะห์ข้อ 2.1)  

2.4 จัดให้มีช่องทำงท่ีหลำกหลำยในกำรเปิดโอกำสให้กลุ่มผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน รวมถึงช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจให้มีประสิทธิภำพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มอบหมำยให้ทุกกลุ่มงำน เป็นผู้รับผิดชอบใน 
กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรท่ีก ำหนดไว้นี้ 

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

    ประกำศ ณ วันท่ี  1  ตุลำคม พ.ศ. 2564 

         (ลงช่ือ)  

                                 
                                       (นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ) 
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกำศส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
************************************* 

  ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 ซึ่งพบประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไข ดังนั้นเพื่อให้กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรด ำเนินงำนในภำรกิจงำน มีควำม
เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดกำรทุจริต ปรำศจำกผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน จึงก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

2. มำตรกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรส่ือสำร กำรเผยแพร่กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 

2.1 ให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูล ต่อสำธำรณชน จ ำนวน 43 ข้อมูล ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ 
กลุ่มงำน และเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

2.2 สร้ำงกำรรับรู้ในกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรม และควำมโปร่งใสใน 
แต่ละข้อมูลให้กับบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ดังนี้ 
    1.2.1 แจ้งผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละข้อมูลในกำรประชุมฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มน ำข้อมูลท่ีรับทรำบจำกท่ีประชุม แจ้งต่อบุคลำกรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
    1.2.2 แจ้งกำรประชำสัมพันธ์กำรเผยแพร่ข้อมูลแต่ละข้อมูล ให้บุคลำกรทุกกลุ่มใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ทรำบ และถือปฏิบัติตำมแนวด ำเนินกำรท่ีเผยแพร่ ทำงระบบรับส่ง
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไลน์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
    1.2.3 ช้ีแจง รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในแต่ละข้อมูล จ ำนวน 43 ข้อมูล ให้กับ
บุคลำกรและผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ทรำบ 
   1.3 ก ำหนดให้กลุ่มอ ำนวยกำร และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรนี้ 
   1.4 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร โดยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
 
  2.มำตรกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 
   2.1 ให้ทุกกลุ่มจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์มในภำรกิจงำนท่ีให้บริกำร และสถำนท่ีในกำร
อ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรับให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร 
   2.2 กลุ่มงำนจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในกำรให้บริกำร (ถ้ำมี) 
   2.3 บุคลำกรของทุกกลุ่มให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร ตำมแนวปฏิบัติดังนี้ 
    2.3.1 บริกำรด้วยควำมสุภำพ พูดจำไพเรำะ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้บริกำร 



    2.3.2 บริกำรด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอำใจใส่ ด้วยควำมเต็มใจ 
อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร 
    2.3.3 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อซักถำม อย่ำงชัดเจน เข้ำใจง่ำย 
    2.3.4 ให้บริกำรตำมข้ันตอนกำรให้บริกำร  
  3. มำตรกำรในกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีรำยละเอียดดังนี้ 
   3.1 บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม และปฏิบัติตำมกิจกรรมส่งเสริมควำมดี 10 กิจกรรม 
   -ตรงเวลำสร้ำงคุณค่ำแก่องค์กร 
   - 5 ส. และบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
   - แต่งกำยถูกต้อง เหมำะสม สุภำพ 
   - ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริกำร 
   - จิตอำสำ 
   - ร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ 
   - กีฬำกลุ่มสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์สำมัคคี 
  4. ช้ีแจงกำรขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมควำมดีให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร ทรำบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 
  5. ก ำหนดให้ทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรนี้ 
  6. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร โดยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 
  
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกำศ ณ วันท่ี  2  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
                                                       (นำยวรรณสิทธิ์  ค ำเพรำะ) 
                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน 
2. ข้อมูลพื้นฐาน O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
3. ข้อมูลพื้นฐาน O3 อ านาจหน้าท่ี 

 
อ านวยการ 

นางสุพัตรา พรมรักษา 
นางปาลิดา ค าพิชิต 
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 อ านวยการ นางสุพัตรา พรมรักษา 
นายนวิน เข็มทอง 
นายอดิศร  ก้อนค า 

6. ข้อมูลพื้นฐาน O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายและคดี นายพิศาล แก้วสะพาน 
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงนิ 
นางเณริศรา ว่องไว 
นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ 
นางนิศรา แสงทอง 

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

 
อ านวยการ 

 

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

 
 



 
 

ตัวชี้วัด กลุ่มงานทีรั่บผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
10. แผนด าเนินงาน O10 แผนด าเนินการ 
      ประจ าปี 
11. แผนด าเนินงาน O11 รายงานการก ากับ 
      ติดตาม การด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
12. แผนด าเนินงาน O12 รายงานผลการ 
      ด าเนินงานประจ าปี 
 

 
 

นโยบายและแผน 

นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล 
นายชูกิจ พาพันธ์ 
นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์    
นายราเชนทร์ มหานิล  
นางภัชราวดี ชาลี 

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

 
 

อ านวยการ 

 
บุคลากรตามค าส่ัง
คณะท างานจัดท าคู่มือฯ ท่ี 
200/2565 ลว.22 มิย.65 

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

 
 
 

อ านวยการ 

นางสุพัตรา พรมรักษา 
นางปาลิดา ค าพิชิต 
นายนวิน เข็มทอง 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ 
นายรุ่งเรือง อาจหาญ 
นางสาวสุลักขณา รักษา 
นายอดิศร ก้อนค า  

  นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O18  
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
19. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O19 
      รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย 
      งบประมาณรอบ 6 เดือน 
20. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O20 
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
21. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O21 
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
22. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O22  
      ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
      การจัดหาพัสดุ 
23. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O23  
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
      การจัดหาพัสดุรายเดือน 
24. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O24  
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
      การจัดหาพัสดุประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

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



 
ตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

25. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร O25  
      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
26. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 
      การด าเนินงานตามนโยบายการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคล 
27. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O27 
      หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคล 
28. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคลประจ าปี 
 

 
 
 
 
 

บริหารงานบุคคล 

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

29. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O29 
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
      และประพฤติมิชอบ 
30. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O30 
      ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
      ประพฤติมิชอบ 
31. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O31 
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
      ประพฤติมิชอบ ประจ าปี 

 
 

 
กฎหมายและคดี 

 
 

 
นายอภิชาติ เสียงล้ า 
นายพิศาล แก้วสพาน 
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงนิ 
นางเณริศรา ว่องไว 
นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ 
นางนิศรา แสงทอง 
 
 

  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 
32. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32  
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
33. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ 
นางพรวนีัส ทองสิน 
นางสาวณัฐนันท์ มานิตย์ 
นายชยา  ภาคภูมิ 
นายจีระศักดิ์ ยาโน 

34. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร O34 
      เจตจ านง สุจริตของผู้บริหาร 
35. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร O35 
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 
กลุ่มงานเลขา ITA 

นางดวงฤดี เผ่าภูไทย 
นายคมกริช ไชยทองศรี 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นายอดศิร ก้อนค า 
นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข      

36. การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกัน 
      การทุจริต O36 
      การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี 
37.  การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกัน 
      การทุจริต O37 
      การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 

หน่วยตรวจสอบภายใน นายประสพสุข จันเต็ม 
นายราเมศ โภคสวัสด์ิ 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นางพิมพ์สุภางค์ นามบุตร 

 



ตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38 
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 
 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 
นางพรวนีัส ทองสิน 
นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ 
นางศิริกาญจนารัตน์ พละศึก 
นางฉวีวรรณ มีสติ 
 

   
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O39 
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
40. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O40 
      รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ 
      ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
41. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O41 
      รายงานผลการด าเนินงานป้องกันการทุจริต 
      ประจ าปี 

 
 
 
 
กลุ่มงานเลขา ITA 

นางดวงฤดี เผ่าภูไทย 
นายคมกริช ไชยทองศรี 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นายอดิศร ก้อนค า 
นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข      

42. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ 
      ป้องกันการทุจริต O42 มาตรการส่งเสริม 
      คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  

43. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ 
      ป้องกันการทุจริต O43 การด าเนินการตาม 
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
      ภายในหน่วยงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ท่ี  196 / 2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กร 
และบุคลากรเพื่อรวมพลังสรรค์สร้างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

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

         ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะด าเนินโครงการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุจริต เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร
ให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการด าเนินการตามโครงการเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระกับ
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพื่อรวมพลังสรรค์สร้างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตให้กับบุคลากรในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติ จ านวน 3 วัน ต้ังแต่วันท่ี 20 – 22 มิถุนายน 
2565 ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1. นายวรรณสิทธิ์ ค าเพราะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      

 ประถมศึกษามุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษามุกดาหาร                       รองประธานกรรมการ 
3. นายประภาส ไชยมี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษามุกดาหาร                       กรรมการ 
4. นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษามุกดาหาร                       กรรมการ 
5. นายมนตรี ลาดนาเลา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษามุกดาหาร                       กรรมการ 
6. นายประสพสุข จันเต็ม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการ 
7. นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
8. นางวิหาญ พละพร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
9. นางสุพัตรา พรมรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
10. นางมิตรภูไทย หงส์เวียง        ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 
         / 11. นายอภิชาติ... 
 
 
 
 
 



11. นายอภิชาติ เสียงล้ า ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
12. นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
13. นางสาวสุลักขณา รักษา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กรรมการ 
14. นายสายันต์ ผาดโผน       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่   วางแผนด าเนินงาน อ านวยการให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ก ากับและด าเนินงาน 
พร้อมท้ังแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1. นางวรกัญญาพิไล แกระหนั       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ 
                                           ประถมศึกษามุกดาหาร 
2. นายสายันต์ ผาดโผน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางเณริศรา ว่องไว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสาวนิศรา แสงทอง            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางพิมสุภางค์ นามบุตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางทองพูล งามข า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายจีรศักดิ์ ยาโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นายชยา ภาคภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
13. นายอดิศร ก้อนค า ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
14. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์    ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
15. นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ      นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
16. นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ     นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางสาวรินดา  แสนเวียน       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
18. นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ                  กรรมการ 
19. นางอโณทัย  ยืนยั่ง              นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                    กรรมการ 
20. นางสุวรรณา  สุขเสถียรโชค    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน             กรรมการ 
21. นางดาวสวรรค์  สารีแผลง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน             กรรมการ 
22. นางสาวบัวจัน  ซาเสน          นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
23. นางสาวเรย์นิตา สุวรรณไตรย์  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                             กรรมการ 
24. นางศุภสุตา พุทธเจริญ          นักจัดการงานท่ัวไป                                       กรรมการ 
25. นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์      นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
26. นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
27. นางปราณี เผ่าเพ็ง                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                        กรรมการ 
 
         /28. นางปาริชาติ... 
 
 
 



28. นางปาริชาติ รอบคอบ    นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
29. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
30. นายราเชนทร์ มหานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 
31. นายพิศาล แก้วสพาน นิติกร กรรมการ 
32. นายภูมิชัย มหาวงศ์             เจ้าหน้าท่ี                                                   กรรมการ 
33. นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย      เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ                                          กรรมการ 
34. นางดวงฤดี เผ่าภูไทย       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ          กรรมการ/เลขานุการ 
35. นางสาวศิริพรรณ โพธิ์แฉล้ม  เจ้าหน้าท่ี                                          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
36. นางสาวภัทฐราพร บุญสอาด   เจ้าหน้าท่ี                                           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ด าเนินการติดต่อประสานงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร วางแผนหลักสูตรการ 
อบรม ด าเนินการจัดอบรม แก้ไขปัญหาอุปสรรค์ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 3. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
1. นายสายันต์ ผาดโผน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ       นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
3. นางสาวเรย์นิตา  สุวรรณไตรย์  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                          กรรมการ 
4. นางดาวสวรรค์  สารีแผลง       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน         กรรมการ 
5. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย           นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ                 กรรมการ 
6. นางสาวรุจิวรรณ  วงค์ขวาหูม  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ               กรรมการ/เลขานุการ  
     
  มีหน้าที่    จัดท าเอกสารการเบิกเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยให้สามารถ
เบิก – จ่าย ได้ทันตามก าหนดเวลาในการด าเนินการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
6. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. นางกิ่งแก้ว ภูทองเงนิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายจีรศักดิ์ ยาโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายประสิทธิ์ สุยอย เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
5. นางปาลิดา ค าพิชิต นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ             กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าที่    ออกแบบและวางแผนการประเมิน สร้างแบบประเมินส าหรับการจัดประชุม  
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
          /5. คณะกรรมการ... 
 
 
 



 

7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
1. นางสุพัตรา พรมรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธิ์ สุยอย เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
3. นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าที่    ถ่ายภาพการประชุม ท าข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ทางส่ือต่างๆ ทุกช่องทาง 

  ขอใหผู้้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ัง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ บังเกิดผลดี
ต่อทางราชการด้วยความรอบคอบ มีวิจารณญาณ เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

    ส่ัง ณ วันท่ี  15  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

                                    (นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เร่ือง มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

************************************** 
   ตำมท่ีพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ได้ก ำหนดว่ำ ในกรณีท่ีส่วนรำชกำรได้รับค ำร้องเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติรำชกำร                         
อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอื่นใดจำกบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสำระตำมสมควร ให้เป็นหน้ำท่ีของส่วนรำชกำรนั้น 
 ท่ีจะต้องพิจำรณำด ำเนินกำรให้ลุล่วงไป ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร เป็นด้วยด้วยควำมถูกต้อง ยุติธรรม ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกำรทุจริต ในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้เจ้ำหน้ำท่ีถือปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ ำวอย่ำง
เคร่งครัด ดังนี้ 

3. แนวปฏิบัติของหน่วยงำน 
3.1 ก ำหนดให้หน่วยงำนมีช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 

ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสมและอ ำนวยควำมสะดวก เข้ำถึงง่ำย แก่ประชำชนในกำรแจ้งเรื่องร้องเรียน 
3.2 ให้หน่วยงำนมีสรุปผลและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตท่ีโปร่งใส เป็นธรรมและ 

ตรวจสอบได้ 
4. ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 

2.1 ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตำมช่องทำง ดังนี้ 
      (1) กรณีส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำมุกดำหำร เลขท่ี  7  ถนนวิวิธสุรกำร ต ำบลมุกดำหำร อ ำเภอเมือง จังหวัดมุกดำหำร 
                                (2) กรณีร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์หน่วยงำนท่ี Website https://www.mdh.go.th 
                                (3) กรณีร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์ 042-611532 โทรสำร 042-613040 
       2.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้มีกำรรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น พร้อมให้ควำมเห็น
เสนอผู้บังคับบัญชำ ภำยใน 5 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำส่ังกำร อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดังนี้ 

(3) กรณียังไม่มีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดวินัยจะส่ังยุติเรื่อง หรือส่ัง กำรให้ 
ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมท่ีเห็นสมควร 

(4) กรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย ให้แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนและ 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 120 วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมกำรฯ รับทรำบค ำส่ัง 

2.5 กรณีข้อร้องเรียนอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรพิจำรณำของหน่วยงำน ให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 

2.6 ให้แจ้งผลด ำเนินงำนและผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน 
          3.ส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ ให้มอบหมำยให้นิติกร มีหน้ำท่ีในกำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ให้เป็นไปตำมมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตนี้ 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

    ประกำศ ณ วันท่ี  1  ตุลำคม พ.ศ. 2564 

            (ลงช่ือ)  

                                       (นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ) 
                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 



ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช พ.ศ. 2560 ได้ยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นกรอบใน 
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยในมำตรำ 65 ก ำหนดว่ำ รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
ประเทศ รวมท้ังในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 ก ำหนดว่ำ ในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีของส่วนรำชกำร ต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน กำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน กำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ของประชำชนและกำรปฏิ บัติ
รำชกำรท่ีมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี                                              
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ในฐำนะหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบกำรศึกษำ ได้ยึดหลักธรรมำภิบำล
กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรด ำเนินงำน ตำมแนวนโยบำยของผู้บริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร เน้นควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนผู้รับบริกำรและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน จึงได้ก ำหนดมำตรกำร กลไกในกำรให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ดังนี้ 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร บริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม โดยให้ 
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ตำมภำรกิจและควำมเหมำะสม ดังนี้ 

3.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะน ำเสนอข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง 

ทันสมัย เกี่ยวกับภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ให้ประชำชนรับทรำบและเข้ำถึงได้ 
3.2 กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ร่วมแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรหรือกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆท่ีหลำกหลำย 
   1.3 กำรมีส่วนร่วมในกำรให้เข้ำมำมีบทบำท 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ มีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและข้อมูลระหว่ำงกัน โดยมุ่งผลส ำเร็จและ
เป้ำหมำยท่ีชัดเจน 
   1.4 กำรมีส่วนร่วมโดยสร้ำงควำมร่วมมือ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ม เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ต้ังแต่กำรระบุปัญหำ กำรพัฒนำทำงเลือก และแนวทำงแก้ไข รวมทั้ง
เป็นภำคีในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ก ำหนดกรอบข้ันตอนและวิธีกำร 

ด ำเนินงำนในกำรให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
   2.1 กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับภำรกิจหลักหรือยุทธศำสตร์ส ำคัญของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เพื่อทบทวนและจัดท ำยุทธศำสตร์ให้มีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้กำร
แปลงยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัติงำน สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริกำร ได้ 

3.2 กำรก ำหนดแนวทำงกระบวนกำรในกำรให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม 
อย่ำงเหมำะสม (ตำมภำรกิจท่ีวิเครำะห์ข้อ 2.1) โดยระบุช่องทำงกำรมีส่วนร่วมแนวทำงปฏิบัติ หรือกระบวนกำรท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินงำน 

3.3 จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งต้ังกรรมกำรผู้ท ำงำนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริกำรในกำร 
ด ำเนินงำน (ตำมภำรกิจท่ีวิเครำะห์ข้อ 2.1)  

3.4 จัดให้มีช่องทำงท่ีหลำกหลำยในกำรเปิดโอกำสให้กลุ่มผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน รวมถึงช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจให้มีประสิทธิภำพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มอบหมำยให้ทุกกลุ่มงำน เป็นผู้รับผิดชอบใน 
กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรท่ีก ำหนดไว้นี้ 

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

    ประกำศ ณ วันท่ี  1  ตุลำคม พ.ศ. 2564 

         (ลงช่ือ)  

                                 
                                     (นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

                       

                    

                        

 
 
 
 

 

 
 



คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

1. นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2. นางวรกญัญาพไิล  แกระหัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะท างาน 

1. นายคมกริช  ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
2. นายอดิศร  ก้อนค า  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
3. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
4. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


