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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน 

 

 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)  
 
 
 
 
 
 
 

สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร   
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

สํานกังานเขตพืน้ท่ี

ติดตามการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต



  

คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ประจำปีงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที ่๓ (๑ เมษายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้รายงานการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับ      

การ จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒        

ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละโครงการสำเรจ็และบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ ตามกรอบทิศทางในดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น

การป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและ ประพฤติมิชอบ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง  

ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑  เมษายน - ๓๐  มิถุนายน ๒๕๒)จนสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ 

และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท้ีส่นใจต่อไป  

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

มิถุนายน ๒๕๖๒  

 

 



  

 

สารบัญ 

หน้า 

คำนำ  

สารบญั  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)              ๑ 

การกำกบัติดตามผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต                  ๑ 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการ                   ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พฒันาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรุก                 ๕

งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการ                   ๖ 

สรปุผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)                ๑๐ 

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ                        ๑๐ 

ภาคผนวก                     ๑๑ 

คณะกรรมการดำเนินงาน                      

 

 



� ๑ 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏบิตัิการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑  เมษายน - ๓๐  มิถุนายน ๒๕๒) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหารได้มีการจดัทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทจุริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็น

กรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปราม การทจุรติภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหารซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดทำ แผนปฏิบติัการ

ในการวัดความสำเรจ็ของการดำเนินการตามแผนการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติข้ึน 

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหารได้มอบหมายใหก้ลุม่งานในสำนักงาน เป็นผู้ดำเนินการตามแผนปฏิบติัการ และบัดน้ีการดำเนินการตามแผนฯ 

ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒  (๑ มกราคม–๓๑ มนีาคม 2๒๕๖๒) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จงึขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทัง้ระบุปจัจัยสนับสนุน ปญัหา อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุแผนฯ สำหรบักรอบแผนการดำเนินงาน ดังน้ี

๑. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต  

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุง่เน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรบัสภาพสงัคมใหเ้กดิภาวะที่ “ไม่ทนต่อ การทจุรติ” โดยเริม่ต้ังแต่กระบวนการกลอ่มเกลาทางสงัคมในทกุ

ระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทจุรติ และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เปน็การดำเนินการผา่นสถาบนัหรอื กลุ่มตัวแทนทีท่าหน้าที่

ในการกลอ่มเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มจีิตสาธารณะ จติอาสา และความ เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมพีฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ

ต่อต้านการทจุรติในทกุรปูแบบ  

เป้าประสงค์ : และพฤติกรรมทีส่ามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตัวและผลประโยชน์สว่นรวม ประพฤติตนเปน็พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล

ต้นแบบ  

กลยุทธ์ :๑. การประกาศเจตนารมณ์บรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและกำหนดนโยบายคุณธรรมและ ความโปรง่ใสในการดำเนินงาน   

๒. สร้างจิตสานึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปญัหาและผลกระทบของการทจุริต ใหด้ารงตนอย่าง มีศักด์ิศรีและมีเกียรติภูมิ  

๓. ปรบัฐานความคิดบคุลากรใหส้ามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตัว และผลประโยชน์ สว่นรวมในการดำเนินงาน  

๔. สง่เสรมิการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทจุริต  

๕. ใช้กลไกทางศาสนาเพือ่ขัดเกลาและสรา้งความเปน็พลเมอืงดี  

 



� ๒ 

 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เปา้หมาย 
 

ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

การกำกบัติดตาม 

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 

จริง 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้ว

๑. การประกาศเจตนารมณ์/

กำหนดนโยบาย 

- การประกาศเจตจำนงการ

บรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์

สุจริต 

- การประกาศนโยบาย

คุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการดำเนินงาน 

- การออก/ติดตามแนวทาง

การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้

และรบัของขวัญ เพื่อให้

บคุลากร ถือปฏิบัติใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายของรฐับาล 

และนโยบายกระทรวง ใน

การสง่เสรมิการต่อต้าน 

การทจุริต 

- ร้อยละของ

ความ สำเร็จใน

การ ปฏบิตังิาน

ตาม แนวทาง

ปฏิบตั ิ 

 

- ร้อยละของ

ความสำเร็จใน 

การปฏิบตัิงาน

ตามแนวทาง 

ปฏิบตัิร้อยละ ๘๐ 

ขึ้นไป  

ต.ค.๖๑ -

๓๐ ก.ย.6

๖๒ 

 

๒๐,๐๐๐ ๐ 

 

๑. ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  มีการประกาศเจตจำนงการ

บริหารงานดว้ยความซ่ือสตัยส์ุจริต จำนวน ๓ ภาษา 

คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว  

๒. การประกาศนโยบายคณุธรรม และความโปร่งใส 

ในการ ดำเนินงาน  

๓. ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการไม่รับ

ของขวัญ เพ่ือให้บุคลากร ถือปฏิบตัิให ้เป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการ 

ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ ประกาศเผยแพร่

ในเว็บไซต์ � 	 	 � � �   
 
 
 � � � � � � � � 	 �  �

 ตลอดปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

√ 

 

 
 



� ๓ 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

การกำกบัติดตาม 

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 

จริง 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้ว 

๒. ปลูกฝังและสร้าง

จิตสำนึกและค่านิยม

การต่อต้านและไมท่น

ต่อการทจุริต 

- จดัเสวนา "เขตสุจริต 

ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละ ๘๐ ของ

จำนวนบคุลากร 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 

ความตระหนักรู้ 

และ ได้รับการ

ปลูกฝังให้มี 

ทัศนคตแิละคา่นิยม 

ท่ีไม่ยอมรับการ

ทุจริต  
 

บุคลากรทุกระดับ 

เห็นตัวอยา่ง 

พฤตกิรรมการ 

ปฏิบตัิงานของ เขต

พ้ืนท่ี การศกึษา 

สุจริตต้นแบบ  

เม.ย.-มิ.ย. 

๒๕๖๒ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

มกุดาหาร  ได้จัดประชุม  และเสวนา  เพื่อ ปรบั

ฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นตน และผลประโยชน์สว่นรวม 

การกระทำที่ถือเป็นเรือ่งผลประโยชน์ทับซอ้น

ใหก้บัข้าราชการในสำนักงาน  

ผลการดำเนินงาน 

๑. บคุลากร สพป.มกุดาหาร ได้รับ  

ความรูค้วามเข้าใจ เกี่ยวกับการ ดำเนินงานเขต

พื้นที่การศึกษา สจุริต  

๒. และ การเตรียมการประเมิน  

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการ  

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่ 

การศึกษา ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

  

  

√ 
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งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

การกำกบัติดตาม 

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 

จริง 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้ว 

๓. ปรับฐานความคิด

บคุลากรใหส้ามารถ

แยกระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นตัว

และผลประโยชน์ 

สว่นรวม 

- การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ "การกระทำ

ที่ถือเป็นเรือ่ง

ผลประโยชน์ทบัซอ้น" 

- การสร้างความรับรู้

เรื่องผลประโยชน์ทบั

ซอ้นใหก้บัข้าราชการ 

- ประชุมพัฒนาเว็บไซต์

โรงเรยีนและสำนักงาน

เขตพื้นที ่

ร้อยละ ๘๐ ของ 

จานวนบคุลากร ท่ี 

เขา้ร่วมการประชมุ

มี ความตระหนัก

และ ปฏิบัตหิน้าท่ี

ให้ เปน็ไปตาม

แนวทาง เร่ือง 

ผลประโยชน์ ทับ

ซ้อน  

บุคลากรทุก ระดบั

มีจิตสานึก และ

พฤตกิรรม ท่ี

สามารถแยก แยะ

ระหว่าง 

ผลประโยชน์ ส่วน

ตนและ 

ผลประโยชน์ 

สว่นรวม 

ประพฤติตน เป็น

พลเมืองด ีมี

คณุธรรม จริยธรรม

สู่การ เป็นบคุคล 

ตน้แบบ 

เม.ย.-มิ.ย. 

๒๕๖๒ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

มกุดาหาร ดำเนินการจดักจิกรรมประชุมเชิง

ปฏิบตักิาร  บคุลากรในสำนักงาน  ผู้บรหิาร

สถานศึกษา และครู จำนวน  ๒๕๐ คน  โดย

จัดเป็น ๓ รุ่น  ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม  

๒๕๖๒

ผลการดำเนินงาน 

๑. บุคลากรได้รับความรู้ความ  

เข้าใจในเรือ่ง การยกระดับการ ทำงานดี มี

คุณธรรม นำความโปรง่ใสสู่องค์กร  

๒. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และการป้องกัน

เรื่องประโยชน์ทบั ซ้อนที่อาจจะเกิดข้ึนใน

สำนักงาน และและสถานศึกษา สามารถคิด

แยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์สว่นตัวและ 

ผลประโยชน์สว่นรวม และปฏิบัติ หน้าที่ด้วย

ความสุจริต เพื่อจัดการ ความเสีย่งการทจุริตใน

สำนักงาน และสถานศึกษา 

๓. บคุลากรดำเนินงานด้วยความโปรง่ใส เปิดเผย

ข้อมูล ผา่นเว็บไซต์ 
 

  

√ 



 ๕ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตร์น้ีมุง่เน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้ม ีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อลดโอกาสการ

ทุจริตหรอืทำใหก้ารทจุริตเกิดยากข้ึนหรือไมเ่กิดข้ึน โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ ปฏิบัติงานของ

หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากย่ิงข้ึน  

เป้าประสงค์ :  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรอืสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลกัดันให้ดัชนี

ภาพลักษณ์คอร์รปัชัน (CPI) ของประเทศ ไทยเพิ่มสูงข้ึน  

2. เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในองค์กรและสาธารณชน ให้เกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

กลยุทธ์ :  1. พัฒนาและยกระดับการทำงานใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

  2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ  

  3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ และการดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และ ต่อต้านการทจุริต  

  4. พัฒนารปูแบบ วิธีการ เน้ือหา สาระ และช่องทางใหเ้หมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทกุระดับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ๖ 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

การกำกบัติดตาม

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 

จริง 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้ว 

๔. สง่เสรมิกจิกรรมทำ

ความดี เพือ่สาธารณะ 

แบ่งปัน ลดความเห็นแก่

ตัว โดยยึดหลกัพอเพยีง 

มีวินัย สจุริต จิต

สาธารณะ 

 

ร้อยละของ

จำนวน

บุคลากรที่

ได้รบัการ

พฒันา

ความรู้

เกี่ยวกับ

คุณธรรมและ

จริยธรรม

และสามารถ

นำความรู้ที่

ได้รบัไป

ประยุกต์ใช้

ในการปฏิบตัิ

หน้าที ่

ส่งเสริมการสร้าง

คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานเพื่อ

ต่อต้านการ

ทุจริต 

พ.ค.-มิ.ย. 

๒๕๖๒ 

 

๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

มกุดาหาร ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิง

ปฏิบตักิาร  บคุลากรในสำนักงาน  ผู้บรหิาร

สถานศึกษาโรงเรยีนต้นแบบ ผู้บรหิารโรงเรียน

คุณภาพประจำตำบล  และครู จำนวน  ๑๕๐ คน  

โดยจดัเปน็ ๒ รุ่น  ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๙ มถุินายน  

๒๕๖๒  ณ  โรงแรมระเมียรดาวบลูติคเพลส จ.

อำนาจเจรญิ 

ผลการดำเนินงาน 

๑. บุคลากรได้รับความรู้ความ  

เข้าใจในเรือ่ง การยกระดับการทำงานดี มีคุณธรรม 

นำความโปร่งใสสูอ่งค์กร  

๒. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และการป้องกัน

เรื่องประโยชน์ทบั ซ้อนที่อาจจะเกิดข้ึนในสำนักงาน 

และและสถานศึกษา สามารถคิดแยกแยะระหว่าง 

ผลประโยชน์สว่นตัวและ ผลประโยชน์สว่นรวม 

และปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความสุจริต เพื่อจัดการ 

ความเสีย่งการทจุรติในสำนักงาน และสถานศึกษา 

  

  

√ 



� ๗ 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

การกำกบัติดตาม

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 

จริง 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้ว 

๕. พัฒนาเกณฑ์

มาตรฐานการประเมนิ

ด้านคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการดำเนินงาน 

- การเข้ารับการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปรง่ใสการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (ITA) 

- การประชุมเตรียมความ

พรอ้มการตอบแบบ

สำรวจหลกัฐานเชิง

ประจักษ์  ประจำปี 

๒๕๖๒ 

- การประชุมช้ีแจงให้

ปฏิบตัติามแนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสฯ 

ค่าคะแนน

เฉลี่ย 

การประเมิน

คุณธรรม 

และความ

โปรง่ใสของ

สำนักงาน

เขตพื้นที่

การศึกษา 

(ITA) สงูข้ึน 

สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 

มีผลการประเมนิ 

คุณธรรมและ

ความโปรง่ใสใน

การดำเนินงาน

เปน็ไปตาม

เปา้หมาย หรอื

สงูกว่าเปา้หมาย 

เพื่อผลักดันให้

ดัชนีภาพลักษณ์

คอร์รปัชัน 

(CPI) ของ

ประเทศไทยเพิม่

สูงข้ึน 

พ.ค.-มิ.ย. 

๒๕๖๒ 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มกุดาหาร ได้แต่งต้ัง คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อม การประเมินคุณธรรมและความ โปรง่ใสใน

การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครฐั (ITA) เพื่อ 

ยกระดับและพฒันาผลการประเมิน ITA ใหม้ี

คะแนนทีสู่งข้ึนและมีการประชุมคณะกรรมการ 

ดังน้ี  

๑. ประชุมคณะกรรมการเตรียม ความพรอ้มรบัการ

ประเมิน ITA เมือ่วันที่ ๔ มถุินายน ๒๕๖๒  

๒. ประชุมช้ีแจงผูม้ีส่วนได้เสียภายใน การตอบแบบ

สำรวจ IIT เมื่อวันที่ ๑๒ มถุินายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง

ประชุมคุรุมุกดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามกุดาหาร 

๓.ประชุมช้ีแจงผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ภายนอก ในการ

ตอบแบบสำรวจ EIT เมื่อวันที ่๒๘ มถุินายน 

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานฝันสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

ผลการดำเนินงาน  

อยู่ระหว่างดำเนินการ  

 √ 
 



� ๘ 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

การกำกบัติดตาม

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 

จริง 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้ว 

๖. การจดัทำแผนปฏิบตัิ

การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจำปี 

๒๕๖๒ 

- ประชุม วิเคราะห์ข้อมูล 

จดัทำแผนฯ 

ทกุหน่วยงาน

ในสงักดัไมม่ี

เรื่อง

ร้องเรียนการ

ทุจริต 

หน่วยงานมี

แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการ

ทุจริต ประจำปี 

๒๕๖๒ 

ม.ค.-ก.ย.

๒๕๖๒ 

  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

แตง่ตั้งคณะทำงาน  วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ

แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผลการดำเนินงาน 

มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ 

 

√ 

๗. สร้างสื่อ

ประชาสมัพนัธ์ 

แนวสร้างสรรค์เพื่อให้

เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 

และกระตุ้นให ้

ประชาชนรูส้ึกร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน

การทจุริต 

- การประชุมจดัทำระบบ

สารสนเทศของสำนักงาน

เขตพื้นที่เพือ่เตรียมความ 

จำนวน

รูปแบบสือ่

ประชาสมัพั

นธ์ตอ่ต้าน

การทจุริตที่

หลากหลาย

รปูแบบ 

เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี 

ในองค์กรและ

สาธารณชนให้

เกิดความเช่ือมั่น

ในกระบวนการ

ทำงาน ด้านการ

ป้องกันและ

ต่อต้านการ

ทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.

๒๕๖๒

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐     สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

มกุดาหาร ประชุมคณะทำงาน จัดทำระบบ

สารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่เพือ่เตรียมความ

พร้อมเอกสารหลกัฐานไฟล์ข้อมูลในการอัพโหลดใน

เว็บไซต์ สำนักงาน 

    จัดสร้าง สื่อประชาสมัพันธ์แนวสร้างสรรค์ 

เพื่อใหเ้ข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และ กระตุ้นให้

ประชาชนรูส้ึกร่วมเป็น ส่วนหน่ึงในการต่อต้านการ

ทุจรติ ดังน้ี  

�

  √ 



� ๙ 

 

 

 

 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

การกำกบัติดตาม

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 

จริง 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้ว 

พร้อมเอกสารหลกัฐาน

ไฟล์ข้อมูลในการอพั

โหลดในเว็บไซต์ 

สำนักงาน 

- สื่อประชาสมัพันธ์

รณรงค์ต่อต้านการทจุริต 

     1. ปา้ยประชาสัมพันธ์รณรงค์ ต่อต้านการทจุรติ 

2. ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิญญาเขต สุจริต สพป.

มกุดาหาร 

3. สื่อออนไลน์ปฏิญญาเขตสุจริต  สพป.มกุดาหาร  

หน้าเว็บไซตส์ สพป.มกุดาหาร

� � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � �
� 
 �  � � � � �  

   

๘. การจดัทำและ

ดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ 

ประชาสมัพนัธ์โดยการมี

ส่วนร่วมของผู้รบับริการ

และผูม้ีส่วนได้เสีย 

ร้อยละของ

ความ

พึงพอใจของ

ผู้รบับริการ

ต่องาน

สื่อสารเพื่อ

ต่อต้านการ

ทุจริต 

ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้เสีย  รับรู้

และเข้าใจระบบ

การทำงาน  และมี

ความพึงพอใจใน

บรกิาร 

ม.ค.-ก.ย. 

๒๕๖๒ 

 

 

-  

 

  

√ 

 



 ๑๐ 

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสท่ี ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๒)  

ท่ี กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้ว 

๑ การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต   √ 

๒ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทจุริต   √ 

๓ ปรับฐานความคิดบุคลากรใหส้ามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม   √ 

๔ สร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต   √ 

๕ ยกระดับการทำงานใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  √  

๖ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา   √ 

จากตาราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินกจิกรรมโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ กจิกรรม  

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามแผนปฏิบัติการที่ดำเนินการแล้ว ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100  

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นกจิกรรมที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ทีส่ามารถนำไป ปรับใช้ทัง้ในการประพฤติตนและการดำเนินชีวิต เห็นควร

ส่งเสริมสนับสนุนให้ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  

 

 

  



 ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒ 

 



 ๑๓ 

 



 ๑๔ 
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คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 ๑ นายมารุต  อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร        ประธานกรรมการ 

 ๒ นายณรงค์  โล่ห์คำ  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร        รองประธานกรรมการ 

 ๓ นายสุริยะ  ใจวงษ์  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร        กรรมการ 

 ๔ นายประภาส  ไชยมี  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร        กรรมการ 

 ๕ นายมนตรี  ลาดนาเลา เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาฯปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร กรรมการ 

       

 

คณะทำงาน   

 ๑. นายสุริยะ  ใจวงษ์  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร         ประธานกรรมการ 

   ๒.นายอภัย  ปริปุรณะ  ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล         กรรมการ 

 ๓. นายประสพสุข  จันเต็ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน        กรรมการ 

 ๔. นางนวลออง  ประยงค์หอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        กรรมการ 

 ๕. นางนีรนาท  ห้วยทราย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน            กรรมการ 

 ๖. นายสายันต์  ผาดโผน ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์               กรรมการ 

 ๗. นางสุพัตรา  พรมรกัษา     ผอ.กลุ่มอำนวยการ         กรรมการ 

 ๘. นายสุรทิน  อุ่นเมือง  ผอ.กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา     กรรมการ 

 ๙. นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         กรรมการ   

 ๑๐.นายคมกริช  ไชยทองศร ี ศึกษานิเทศก ์            กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๒.นางทองพูล  งามขำ  ศึกษานิเทศก ์                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๓.นางฐิตารีย์  รัชอินทร ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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