
  

 

 

รายงานผลการด าเนนิการตามโครงการป้องกนัการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“การป้องกันการทุจริต” (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 งบประมาณจาก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ชื่อโครงการ  โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (กิจกรรมส ำนักงำนเขต            
                      พื้นท่ีกำรศึกษำสุจริต) 
สนองนโยบายที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
กลยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมี 
                        พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
   ข้อ 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี 
     ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ันและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี 
                        พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
สนองนโยบายที่ 6  ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรบริหำร                          
                        จัดกำรศึกษำ 
กลยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
   ข้อ 1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผนกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม   
                        ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกนักำรทุจริตให้กับ 
นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

2. เพื่อพัฒนำและยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำร กำรจัดกำรของหน่วยงำนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

3. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกนักำรทุจริตเชิงรุกของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเขต 
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
วิธีการจัดกิจกรรม   กิจกรรมและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

1. วิเครำะห์และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดยด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผน และเสนอควำมเห็นชอบแผนต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

2. เสนอเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติกำรฯ และงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยได้รับงบประมำณท้ังส้ิน 250,000 บำท  
 
 
 
 
 



 
3. จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และประชุมช้ีแจงคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

4. ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร จำกยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) จ ำนวน 2 ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและ
เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ันและยึดมั่นในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบกำรวำง
แผนกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล รวมท้ังส้ิน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1 กำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

1.1 กิจกรรมกำรประเมินโรงเรียนสุจริตพระรำชทำนด้ำนควำมโปร่งใส 
1.2 กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
1.3 กิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง 
1.4 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหำรโรงเรียนสุจริต 
1.5 กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
1.6 กิจกรรมค่ำยเยำวชนไทยหัวใจ STRONG 

 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมขับเคล่ือนหลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำ 
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสุจริต 
 กิจกรรมท่ี 4 ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 

5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
งบประมาณ    จ ำนวน 250,000 บำท ใช้ไป 250,000 บำท   คงเหลือ   0   บำท 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
1. ผลการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการ 

1.1 กำรจัดพิธีประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำมุกดำหำร  

1.2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
1.3 กำรส่งเสริมท ำควำมดี ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง 

และมีจิตสำธำรณะ 
1.4 กำรประชุมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยคุณธรรมและ 

ควำมโปร่งใส 
                 1.5 กำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
        1.6 กำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 
        1.7 กำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง สร้ำงสุจริต 
 
  



2. ผลการด าเนินงานด้านปริมาณ 
2.1 กำรจัดพิธีประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำมุกดำหำร สร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงกำรรับรู้ร่วมกำรในกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำสุจริต 
       2.2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยคุณธรรม
และควำมโปร่งใส (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร จ ำนวน 80 คน 
      2.3 กำรส่งเสริมกำรท ำควำมดี ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำง
พอเพียงและจิตสำธำรณะ  
      2.4 กำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร 
      2.5 กิจกรรมหน้ำเสำธง สร้ำงสุจริต จัดกิจกรรมทุกวันพุธ เป็นกำรจัดกิจกรรมเคำรพธง
ชำติ ไหว้พระ กล่ำวค ำปฏิญญำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสุจริต และกล่ำวบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสุจริต ทบทวนภำระงำน 

       3. ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพ 
3.1  ผู้บริหำรได้แสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถม 

ศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
  3.2 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร สร้ำงควำมเข้ำใจและ
รับทรำบข้อตกลงร่วมกัน ในกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสุจริต มีควำมรู้ควำมเข้ำใจปฏิบัติหน้ำท่ี
ด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใส กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
  3.3 บุคลำกรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมมำตรกำร แนวปฏิบัติท่ีก ำหนดขึ้น เป็นกำรป้องกันควำมเส่ียง 
ท่ีอำจเกดิกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน
กำรทุจริต  
 

4. ปัญหา/อุปสรรค์ในการด าเนินการ 
4.1 กำรแจ้งแนวด ำเนินกำรล่ำช้ำส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ส่งผลต่อประสิทธิภำพ 

ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ได้ตำมเป้ำหมำย 
4.2กำรจัดกิจกรรมควำมต้องกำรมีส่วนร่วมของทุกคน แต่บุคลำกรมีรำชกำรอื่น ๆ ท่ีต้อง 

ด ำเนินกำรท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ 

5.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา หรือต่อยอด 
5.1  ควรจัดกิจกรรมหลำกหลำยและอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรด ำเนินงำนสร้ำงควำมตระหนัก                                                                  

เป็นนำมธรรม เป็นกำรเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
5.2 ควรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมด้วยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคน 

 
 
 
 



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 ประจ ำปีงบประมำณ 2563ของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็น                     
กลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ  ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงำนภำครัฐท่ัวประเทศจะต้องด ำเนินกำรโดย
มุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐ ท่ีเข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม                                                         
          ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 82.11 คะแนน ซึ่ง
ถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ B  จำกผลคะแนนสรุปได้ดังนี้ 
ตัวชี้วัด

ท่ี 
ประเด็นตำมตัวชี้วัด คะแนน ระดับ ผลกำรประเมิน 

1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 97.65 AA ผ่ำน 
2 กำรใช้งบประมำณ 87.26 A ผ่ำน 
3 กำรใช้อ ำนำจ 94.46 A ผ่ำน 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 93.12 A ผ่ำน 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 93.20 A ผ่ำน 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 90.70 A ผ่ำน 
7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 86.42 A ผ่ำน 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 84.27 B ไม่ผ่ำน 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 77.63 B ไม่ผ่ำน 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต 62.50 D ไม่ผ่ำน 

 คะแนนและระดับผลกำรประเมิน                                     
ระดับ คะแนน ผลกำรประเมิน 
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 



          สรุปได้ว่ำ จุดแข็งท่ีหน่วยงำนได้คะแนนสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 97.65 คือ ตัวช้ีวัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

ส่วนท่ีจะต้องพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85 มี 3 ตัวช้ีวัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงระบบกำร

ท ำงำน ตัวชี้วัดท่ี 9 กำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดท่ี 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ท้ังนี้จุดท่ีต้องพัฒนำเนื่องจำกมี

คะแนนต่ ำสุด คือ กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรป้องกันกำรทุจริต 

          กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลกำรวิเครำะห์

ข้อมลูในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะต้องพัฒนำดังนี้ 
 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 85) จ ำนวน 7 ตัวชี้วัด คือ 
              (1) ตัวชี้วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 97.65 เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเอง ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำร 
ตำมข้ันตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นไปตำม
หลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
 (2) ตัวชี้วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 87.26 เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับต้ังแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส 
ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์
แก่ตนเองและพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง 
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำส
ให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเอง 
          (3) ตัวชี้วัดท่ี 3 กำรใช้อ ำนำจ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 94.46 เป็นคะแนนจำกกำรประเมิน
กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรใช้
อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน 
 (4) ตัวชี้วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 93.12 เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำร ไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรโดยบุคลำกรในหน่วยงำน และกำรยืมโดยบุคลำกรภำยนอก 
หน่วยงำน ซึง่หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่ำหน่วยงำนมีกำร
จัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลำกรได้รับทรำบและ
น ำไปปฏิบัติ รวมถึงมีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรในหน่วยงำน 
 
 
 
 



 (5) ตัวชี้วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 93.20 เป็นคะแนน   จำก
กำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำนมีกำร
จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
 (6) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 90.70 เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี โดยยึดหลักฐำนมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำท่ี
ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เห็นได้ว่ำผู้รับบริกำรมีควำมเช่ือมั่นคุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำ ยึดหลัก
ตำมมำตรฐำนขั้นตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ มีกำรให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริกำร ไม่น ำผลประโยชน์ของ
พวกพ้องมำอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ 
 (7) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 86.42 เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ ต่อสำธำรณชน เห็นได้ว่ำหน่วยงำนให้
ควำมส ำคัญกับกำรส่ือสำรในเรื่องผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และข้อมูลท่ีสำธำรณชนท่ีควรรับทรำบ 
รวมท้ังกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร นอกจำกนี้หน่วยงำนควรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้
ผู้มำติดต่อรำชกำร สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงกำรส่ือสำรกับ
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 จุดที่ควรพัฒนำ (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85) จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 84.27 เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุง 
ระบบกำรท ำงำนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปรบัปรุงพัฒนำหน่วยงำน ท้ังกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี และ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น ซึง่หน่วยงำนควรปรับปรุงกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

1. เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพฒันำกำร 
ด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
  2. ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรบริกำรเพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์และ
สนองตอบแก่ผู้มำรับบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ ผู้มำรับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจในกำรบริกำรท่ีได้รับ 
  3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรติดต่อส่ือสำร เพื่อสนองตอบกำรบริกำร
ให้เกิดควำมรวดเร็วและทันสมัย  
  4. ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 (2) ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 77.63 เป็นคะแนนจำกกำร
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ให้สำธำรณชน
ทรำบใน 5 ประเด็น คือ  
  1. ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
  2. กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร 
  3. กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อ                  
จัดจ้ำงหรือจัดหำวัสดุ 



  4. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและหลักเกณฑ์กำรบริกำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
  5. กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำร
เปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในกำรประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำน 
 (3) ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 62.50 เป็นคะแนนจำกกำร
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชน
ทรำบใน 2 ประเด็น คือ 
  1. กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริกำร กำรประเมินควำม
เส่ียงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
  2. มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส
และป้องกันกำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้น แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนท่ีจะ
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไมส่ำมำรถเกิดขึ้นได้ 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 1. ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (Internal Integrity and 
Tranparency Assessment : IIT) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้คะแนน 27.93 
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินของบุคลำกรในหน่วยงำน หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยในหน่วยงำน ช้ีให้เห็นว่ำ 
บุคลำกรในหน่วยงำนค่อนข้ำงมีควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใส และมีมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำน                         
ของหน่วยงำน โดยผลประเมินยังช้ีให้เห็นว่ำ หน่วยงำนค่อนข้ำงให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนท่ีมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำประโยชนส่วนบุคคล 
 2. ผลกำรประเมินตำมแบบกำรวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (Internal Integrity and 
Tranparency Assessment : EIT) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้คะแนน 26.15 
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินของผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกหน่วยงำน ช้ีให้เห็นว่ำผู้รับบริกำร 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกหน่วยงำน ค่อนข้ำงให้ควำมส ำคัญกับด ำเนินงำนท่ีโปร่งใสและกำรมีมำตรกำร
ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนว่ำ ยึดตำมหลักมำตรฐำนขั้นตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ โดยมีกำรให้ข้อมูล
ท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่น ำผลประโยชน์พวกพ้องมำอยู่เหนือผลประโยชน์ของสำธำรณะ 
 อย่ำงไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นพัฒนำส ำหรับหน่วยงำน โดยควรด ำเนินกำรอย่ำงเข้มข้นมำกขึ้นดังนี้ 
 1. ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลท่ีสำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
 2. กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนท่ีเข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และมีช่องหลำกหลำย นอกจำกนี้ควร
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนโดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้                         
ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรบริกำรให้เกิดควำมโปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรท ำงำนให้ดีขึ้น  
 3. ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้คะแนน 28.03 
เป็นคะแนนจำกกำรวำงระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ จะเห็นได้ว่ำ
จำกคะแนนท่ีได้ หน่วยงำนจะต้องปรับปรุงระบบกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อให้สำธำรณชนได้รับทรำบ                             
เพื่อเป็นกำรปรับระดับผลกำรประเมินให้มีคะแนนเพิ่มข้ึน 



กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน 

 จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดท่ีหน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มี
คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85) มีดังนี้ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 84.27 เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุง ระบบกำร
ท ำงำนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ท้ังกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี และ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น ซึง่หน่วยงำนควรปรับปรุงกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

1. เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพฒันำกำร 
ด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
  2. ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรบริกำรเพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์และ
สนองตอบแก่ผู้มำรับบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ ผู้มำรับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจในกำรบริกำรท่ีได้รับ 
  3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรติดต่อส่ือสำร เพื่อสนองตอบกำรบริกำร
ให้เกิดควำมรวดเร็วและทันสมัย  
  4. ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 (2) ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 77.63 เป็นคะแนนจำกกำร
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ให้สำธำรณชน
ทรำบใน 5 ประเด็น คือ  
  1. ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
  2. กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร 
  3. กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อ                  
จัดจ้ำงหรือจัดหำวัสดุ 
 (3) ตัวชี้วัดที่ 10 แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต 
  1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรต้องจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปีพ.ศ. 2564 ท่ีมีแนวทำงสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ต้องด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำ
มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต, มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ท่ี
สอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ฯ โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง ก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ 
ก ำหนดแนวทำงก ำกับติดตำมให้ไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล 
  3. กำรปรับปรุงเว็ปไซต์ แสดงกำรเปิดเผยข้อมูล ให้เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 
  4. ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลให้ตรงเวลำ เพื่อท่ีคณะกรรมกำรจะได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง                
และมีเวลำแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตำมรำยละเอียดในคู่มือ 

                                        ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบ/รำยงำน 

                                              (นำงดวงฤดี  เผ่ำภูไทย) 
                                   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญ 
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ภำพกิจกรรมกำรประชุมเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำในกำรปฏิบัติหน้ำทีด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใส       
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรป้องกันควำมเส่ียง ท่ีอำจเกิดกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต  
 

 

 

 

 

 



               

 

  

 

ภำพกำรเข้ำร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY  จิตอำสำ สำธำรณะประโยชน์ ร่วมกับจังหวัดมุกดำหำร 

 

 

 

 

 

 



               

 

              

 

                                

 

ภำพกำรร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปช่ันสำกล ซึ่งจัดโดยจังหวัดมุกดำหำร 

 

 

 

 

 


