
 
 
 
 
 

รายงานการกำกบั ติดตาม  
การดำเนินการปอ้งกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดอืน 

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

                เร่ือง                         หน้า                                   
 

                    ∎ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต                      1 - 5 
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
                                             

        ∎ ภาคผนวก 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                     ประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 
- คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามการประเมินคุณธรรม 

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
- รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565) 

**************************** 
 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ เพื่อร่วมผนึกกำลังและความร่วมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดย ให้ยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์หลัก ที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้คำนึงถึงความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2564 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2564 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย
แผนปฏิบัติการตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการตามแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลู กฝังวิธีคิด ปลุก
จิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ประจำปี พ.ศ. 2565 
3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพื่อรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต 
4. กิจกรรมขับเคลื่อนการประเมิน ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงขอรายงานความคืบหน้าของการ 
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือนแรก (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565) 
ดังนี้ 
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แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณท่ี 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

 
การดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหตุ 

 
1. 

 
ก ิจกรรมรวมพลัง
ส ร ร ค ์ ส ร ้ า ง
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต 

 
- 

 
- 

 
ดำเนินการเสร็จแล้ว 
ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ที่
การศ ึกษาประถมศ ึกษา
มุกดาหาร จัดกิจกรรมรวม
พลังสรรค์สร้างสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษาสุจริต 
โดยจัดกิจกรรมการเข้าแถว
เคารพธงชาต ิ  ประกาศ
เจตจำนงในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สู่
ก า ร ส ร ้ า ง ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ม ี ก า ร จ ั ด ป ร ะช ุ ม ม อ บ
นโยบายพร้อมกำกับติดตาม
เกี ่ยวกับการรับของขวัญ 
เพ่ือให้บุคลากรถือปฏิบัติให้
เป ็นไปตามนโยบายของ
ร ัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงในการส ่งเสริม
การต่อต้านการทุจริต 
 

 
นางดวงฤดี 
เผ่าภูไทย 
และคณะ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
ที ่

เบิกจ่าย
แล้ว 

(บาท) 

 
การดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหตุ 

 
กิจกรรมรวมพลังสรรค์
สร้างสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต 

 
- 

 
- 

 
ดำเนินการเสร็จแล้ว 
ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร จัดกิจกรรมรวม
พลังสรรค์สร้างสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
โดยจัดกิจกรรมการเข้า
แ ถ ว เ ค า ร พ ธ ง ช า ติ   
ประกาศเจตจำนงในการ
บร ิหารงานด ้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต สู่การสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภ ิบาล ม ีการจัด
ป ร ะช ุ มม อบ น โ ย บ า ย
พ ร ้ อ ม ก ำ ก ั บ ต ิ ด ต า ม
เกี ่ยวกับการรับของขวัญ 
เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงในการส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริต 
 

 
นางดวงฤดี 
เผ่าภูไทย 
และคณะ 

 

 

 
 
 
 



 
4. 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
ที ่

เบิกจ่าย
แล้ว 

(บาท) 

 
การดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหตุ 

 
โครงการปลูกฝัง
แ ล ะ ส ร ้ า ง
จ ิ ต ส ำ น ึ ก แ ล ะ
ค ่ า น ิ ย ม ก า ร
ต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต 

 
- 

 
- 

 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
บุคลากกรในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ได้รับการปลูกฝัง
และสร ้างจ ิตสำน ึกและมี
ความร ับผ ิดชอบต่อส ังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
- เ ห ็ น ค ว า ม ส ำ ค ั ญ แ ล ะ
แสวงหาโอกาสเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
-ให้ความร่วมมือ เข้าร ่วม
ห ร ื อ เ ป ็ น ส ่ ว นหน ึ ่ ง ของ
กิจกรรม/โครงการต่างๆของ
หน่วยงาน องค์กร ช ุมชน 
หรือสังคม 
- อ า ส า แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม
ภาคภูมิใจและความพึงพอใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
เพื่อสังคมหรือองค์กร (โดย
ไม่ต้องร้องขอ) 
 

 
นางดวงฤดี 
เผ่าภูไทย 
และคณะ 

 

 

      
  
 
 
 



 
5. 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจ่าย
แล้ว 

(บาท) 

 
การดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหตุ 

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลใน
สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
ประเมิน ITA 
สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 
50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ดำเนินการแล้ว 
ไ ด ้ ม ี ก า ร จ ั ด ป ร ะ ช ุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัต ิการเพื ่อยกระดับการ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมพลังสรรค์สร้างสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดย
ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจใน
บ ท บ า ท พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิบัต ิงานในเชิงสร้างสรรค์
และมีจ ิตสำนึกการทำงานที่
ต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
1.แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ
ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และคว าม โป ร ่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ ื ้ นท ี ่ การศ ึกษา ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2565 
2.แจ ้งผ ู ้ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมาย
ดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่
รับผิดชอบ 
3.ประชุมติดตามความก้าวหน้า
การดำ เน ินงานตามเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มุกดาหาร 

 
นางดวงฤดี 
เผ่าภูไทย 
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางดวงฤดี 
เผ่าภูไทย 
และคณะ 

 

 
 



 
 
 

ลงช่ือ                            ผู้จัดทำ 
(นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย) 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
 

ลงช่ือ                                      ผู้รายงาน 
(นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางดวงฤดี   เผ่าภูไทย   ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ          

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     เป้าหมาย :  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม   
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

                ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการ

สร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ 

               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                     เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                    เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ :  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อ

ประเทศไทยอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองใน     ทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจาก

เดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน เช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน

มากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบ

ทางลบในวงกว้าง เพ่ือเป็นการยับยั้งและต่อต้านการทุจริต ประพฤติชอบ ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบโดยสิ้นเชิง 

    แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                  แนวทางการพัฒนา : ปลุกและปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิดไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต เข้ามา
มีส่วนร่วมต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคน
ต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิรูป”พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขึ้น สามารถทำหน้าที่
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต 

     เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 



                   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  โครงการมีกลุ ่มเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา คือ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมในองค์การ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการ
ทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนะคติและค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้สถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อีกทั้งยังยกระดับความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
.  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  : ด้านการป้องกันและการเฝ้าระวัง 

                ประเด็นปฏิรูป  :  ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ  

รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  และชี้แบะแสเมื่อพบ

เห็น  และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด  โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

  1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

           เป้าหมาย : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่ 

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุก

ระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ

เทียบเท่าข้ึนไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  

      1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

      นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

               แนวทางดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา

ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

ส่วนที ่2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1  หลักการและเหตุผล 

                   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องรับการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ เพื่อเป็นการยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีค่าไม่น้อยกว่าร้อย 50 ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564) ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ  



  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีผลประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงการ
นี้ขึ้น 
              2.2  วัตถุประสงค์ 

          2.2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนัก มีองค์ความรู้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.2.2 เพื่อพัฒนาระบบให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร และปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 2.3   เป้าหมาย 

   2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   2.3.1.1 บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

จำนวน 70 คน 

   2.3.1.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

เกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 

2565 จำนวน 43 ข้อมูล 

         2.3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   

                            2.3.2.1 บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  

         2.3.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบงานที่เสริมสร้างคุณธรรมความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

         2.3.2.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีผลการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ AA ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

 2.4 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
  บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม 

โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ AA ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
          2.5  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

          1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบงานในการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างได้ 
         2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอ่ืน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ 
 
 



 

 2.6 ดัชนีวัดความสำเร็จ 
  1. ผลผลิต 
   1.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
   1.2 ร้อยละ 100 ของข้อมูล OIT ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
  2. ผลลัพธ์ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน อยู่ในระดับ AA ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
  3. วิธีการประเมิน 
   การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ที่
สพฐ.เป็นผู้ประเมิน 
 
  4. เครื่องมือที่ใช้วัด 
   แบบประเมิน IIT,  EIT  และแบบรายงานข้อมูล OIT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 
 2.7 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
  1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนทั่วไป 

 2.8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
   การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อาจมีการดำเนินการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
  8.2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   มีการวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานในแต่ละข้อมูล 
 2.9 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

            2.8 ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) 

   1. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เป็นเงิน 100,000 บาท  

   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีพ.ศ. 2564 ด้วยคะแนน 86.62 ระดับ A  

 

 



 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ รวม 

1)ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรเพ่ือรวมพลัง
สรรค์สร้างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
2)กิจกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน 
ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 
 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

50,000 
 
 

45,000 

 
 

 
 
- 
 
 

5,000 

 
 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
รวมทั้งสิ้น  95,000 5,000 - 100,000 

 

                                                         (ลงชื่อ)                           ผู้เสนอโครงการ 

                                                                      (นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย) 
                                                              นักวชิาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
 

                                                         (ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน) 
                                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

                                                         (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                      (นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ) 
                                                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 



 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ที ่ 201 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) 
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

เพ่ือให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
จึงแต่งตั้งผู ้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังเอกสารแนบท้ายคำสั่ง 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถและรอบคอบ เพ่ือให้ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นและรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ
ทันท ี

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

                                
                                  (นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 
               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
ตารางท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ 201/2565 

ลงวันที่  22  มิถุนายน 2565 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการจัดทำฐานข้อมูลเพ่ือรับการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

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

 
อำนวยการ 

นางสุพัตรา พรมรักษา 
นางปาลิดา คำพิชิต 
นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์ 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ 
นายรุ่งเรือง อาจหาญ 
 

4. ข้อมูลพื้นฐาน O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ 
    แผนพัฒนาหน่วยงาน 

นโยบายและแผน นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล 
นายชูกิจ พาพันธ์ 
นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์  
นายราเชนทร์  มหานิล 
นางภัชราวดี ชาลี   
  

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

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

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

 
อำนวยการ 

 

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

10. แผนดำเนินงาน O10 แผนดำเนินการ 
      ประจำปี 
11. แผนดำเนินงาน O11 รายงานการกำกับ 
      ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
12. แผนดำเนินงาน O12 รายงานผลการ 
      ดำเนินงานประจำปี 

 
 

นโยบายและแผน 

นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล 
นายชูกิจ พาพันธ์ 
นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์    
นายราเชนทร์ มหานิล  
นางภัชราวดี ชาล ี



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

 
 

อำนวยการ 

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

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

 
 

 
 

อำนวยการ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

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

 
25. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร O25  
      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
26. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 
      การดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคล 
27. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O27 
      หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคล 

 
 
 
 
 
 

บริหารงานบุคคล 

 
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ 
นางมิตรภูไทย หงส์เวียง 
นางขวัญกมล จันปุ่ม 
นางปราณี เผ่าเพ็ง 
นางปาริชาติ รอบคอบ 
นางสาวอนงค์ เสียงเพราะ 
นางสาวพรรมณี นาโสก 
นางทวินันท์ ไชยมาโย 



28. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคลประจำปี 
 

นางสุรีพร ที่ดี 
นายวีระเดช กุลวงศ์ 
นางทองพูล งามขำ 
นางฉวีวรรณ วะรงค์ 

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

 
 

 
กฎหมายและคดี 

 
 

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

  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 
32. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32  
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
33. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ 
นางพรวีนัส ทองสิน 
นางสาวณัฐนันท์ มานิตย์ 
นายชยา  ภาคภูมิ 
นายจีระศักดิ์ ยาโน 

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O34 
      เจตจำนง สุจริตของผู้บริหาร 
35. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O35 
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 
กลุ่มงานเลขา ITA 

นางดวงฤดี เผ่าภูไทย 
นายคมกริช ไชยทองศรี 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นายอดิศร ก้อนคำ 
นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข      

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

หน่วยตรวจสอบภายใน นายประสพสุข จันเต็ม 
นายราเมศ โภคสวัสดิ์ 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นางพิมพ์สุภางค์ นามบุตร 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38 
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 
 
 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 
นางพรวีนัส ทองสิน 
นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ 
นางศริิกาญจนารัตน์ พละศึก 
นางฉวีวรรณ มีสติ 
 

   
 
 



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

 
 
 
 
 
กลุ่มงานเลขา ITA 

 
 
 
 
นางดวงฤดี เผ่าภูไทย 
นายคมกริช ไชยทองศรี 
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
นายอดิศร ก้อนคำ 
นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข      

42. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ 
      ป้องกันการทุจริต O42 มาตรการส่งเสริม 
      คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  

43. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ 
      ป้องกันการทุจริต O43 การดำเนินการตาม 
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
      ภายในหน่วยงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
- กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
- กล่าวสวดมนต์ไหว้พระ 
- กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
- รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

                            
 

           
 
 

ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรและบุคลากร                                                                         
เพื่อรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

 

 
 

  

 



 
 
 
 
 

กิจกรรมการประเมินและตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับบำเหน็จ บำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบ Digital-filing ของผู้เกษียณอายุราชการ 

ประจำปีพ.ศ. 2565 
 
 

 
 
 

                      
 
 

 
 



 
 
 

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ 
“โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” 

 

                          
                                                

          
 
 
 

โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
ภาพกิจกรรมให้ความร่วมมือ เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

องค์กร ชุมชน หรือสังคม 
ภาพกิจกรรมบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิต 

ตาม “โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2565” ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร 
 

                         
 
      
 



 
 
 

อาสาและแสดงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือองค์กร (โดยไม่ต้องร้องขอ) 
 
ภาพกิจกรรมการร่วมเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมโดยทำโครงการ
สอนวิชาชีพ ให้แก่เยาวชนในสถานพินิจจังหวัดมุกดาหาร และร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านเยาวชนหลักปลดปล่อย โดยใช้เวลาว่างเข้า
ไปร่วมกิจกรรมโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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