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คํานํา 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ 
กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตนและนําขอมูลผลการประเมนิ 
รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดง 
ใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต รวมทั้งสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินตามหลักธรรมาภิบาล(Good 
Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของสํานักงานเขตพืน้ท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด  ไดแก(1) การปฏบิัติหนาท่ี      
(2) การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต 
(6) คุณภาพการดําเนนิงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล 
(10) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรขูองผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรขูอง ผูรับ
บริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบน เวบ็ไซตของ
หนวยงาน (Open Data) ซึง่ผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม หวังเปนอยางยิง่วา รายงานการวิเคราะหผลการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
มหาสารคาม ครั้งนี้ จะชวยสนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน 
ของสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ในครั้งตอไปยิ่งขึน้ 

 
 
 

 สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 



1.หลักการและเหตุผล 
สํานักงานงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานกังาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให 
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชช่ือวา การประเมนิ คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปจจุบันการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญของ 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงถือเปนการ 
ยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนมาตรการ 
ปองกันการทุจริตเชิงรุก ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนนิการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับ 
การประเมนิไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา 
ท้ังส้ิน 225 เขต ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 95.43 ซึ่ งถือว่ามี คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA  ( ดีเยี่ม ) โดย ตัวช้ีวัดท่ี  10  ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวช้ีวัดท่ีได้
คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี  2   ได้คะแนน 88.97 คะแนน 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษามหาสารคาม ปงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 98.28 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 88.97 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 96.08 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.38 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.02 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.93 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 98.05 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 96.69 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 90.92 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 



3.การวิเคราะหขอมูล 
จากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวช้ีวัดท่ีแสดงใหเห็นถึง จุดแข็งและจุดออนท่ีจะตองพัฒนา ดังตอไปนี ้

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90) จํานวน 9 ตัวชี้วัด คือ 
    (1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนรอยละ 98.28 เปนคะแนนจากการประเมนิการ 
รับรขูองบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรอืดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี 
กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ 
ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรจัูกกนัเปนสวนตัว อยางเทาเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ ไดคะแนนรอยละ 89.56 เปนคะแนนจากการรับร ู  
ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ 
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆ ซ่ึงจะตอง 
เปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวาบุคลากรภายในหนวยงานคอนขางมีความเช่ือมั่นตอการใช 
อํานาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนรอยละ 93.38 เปนคะแนน  
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวของ 
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปให       
ผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยมืทรพัยสินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืม 
โดยบุคลากรภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมกีระบวนการในการขออนญุาตท่ีชัดเจนและสะดวก 
จะเห็นไดวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการใช 
ทรัพยสินของราชการท่ีคอนขางชัดเจน เปนระบบ และเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ 
รวมท้ังมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการคอนขางชัดเจน 

(4) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 93.02 เปนคะแนน  
จากการประเมินการรบัรขูองบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุด ในการตอตานการทุจริตอยางจรงิจัง โดยหนวยงานมีการ 
จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

(5) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนนิงาน ไดคะแนนรอยละ 97.93เปนคะแนนจากการรับรขูอง 
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนนิงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกําหนด และเปนไปอยางเทา 
เทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเกีย่วกับการดําเนินงาน/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ      
ผูมา ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึง่สะทอนถึงการปฏิบัติ      
หนาท่ีอยาง มีคุณธรรม และประเมนิการรับรเูกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาท่ีเรียก รับเงิน ทรพัยสิน 
หรือ ประโยชนอื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหนาท่ี นอกจากนี้ยงัประเมนิการรับรเูกี่ยวกับการบริหารงานและการ 
ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานท่ีจะตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลักไมมีการเอื้อ 
ประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

(6) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสารไดคะแนนรอยละ 98.05 เปนคะแนนจากการประเมิน  
การรับรขูองผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ี 
เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญกับ 
การส่ือสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบรวมทั้งการจัดใหมี 



ชองทางใหผูรับบรกิาร ผูมาติดตอ หรืผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนนิงาน การใช 
บริการ รวมท้ังการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการ สามารถรองเรยีนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
ซ่ึงสะทอนถึงการส่ือสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรงุระบบการทํางาน ไดคะแนนรอยละ 96.69 เปน  
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการ 
ปรับปรงุระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรงุพฒันาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น โดยหนวยงานมีกระบวนการเปดโอกาสให 
ผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในบัตรสนเทศ ความพึงพอใจ หรอืในท่ี 
ประชุมในการประชุมตางๆ 

(8) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 90.92 เปนคะแนนจากการ  
เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน    
ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพนัธ และการปฏิสัมพันธ ขอมูล       
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนนิงาน การปฏบิัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงนิงบประมาณ         
ไดแก แผนการใชจายงบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสใน 
หนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจรติ และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพร 
ขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงหนวยงานมีความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน 

(9) ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 100 เปนคะแนนจาก  
การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนนิการตางๆ ของหนวยงานให 
สาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกนัการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของ 
ผูบริหาร การประเมินความเส่ียงเพ่ือปองกันการทุจริต การเสรมิสรางวฒันธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ 
ปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสรมิความ 
โปรงใสและปองกนัการทุจริต ซึ่ง การเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการเปดเผยขอมูลยังไมชัดเจน 
หรือตรงประเด็นกับส่ิงท่ี ป.ป.ช. กําหนด หรือตองการ 

3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 90) จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 88.97 เปนคะแนนจากการ  

ประเมนิการรับรขูองบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเกีย่วของ 
กับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยาง 
โปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอื้อ 
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงนิของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคา 
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ควรใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
 



4.ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
4.1 ผลการประเมนิตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนน  

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี (98.28) 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ (88.97) 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ  (96.08) 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  (93.38) 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (93.02) 

บงช้ีใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมี 
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเช่ือมั่นและแสดงความไววางใจตอการบริหารงานของ 
ผูบริหารท่ีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจรติอยางมีประสิทธิผลโดยส่ิงท่ีควรเปนประเด็นในการพฒันา
สําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี ้

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมนิ ประเด็นท่ีควรพฒันา 
2.การใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(1)การรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย 
งบประมาณประจําปของหนวยงาน 
(2)การใชจายงบประมาณ 

(1)สรางการรับรเูกี่ยวกับแผนการ 
ใชจายงบประมาณประจําปให 
บุคลากรในหนวยงาน 
(2)เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน 
หนวยงานมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
(3)มีชองทางเพ่ือใหบุคลากร 
ภายในหนวยงานสารถแจงเบาะแส 
ท่ีสงสัย โดยมีมาตรการคุมครองผู 
รองเรียน 



4.2 ผลการประเมนิตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) ไดคะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน  (97.93) 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร (96.05) 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (96.69) 

บงช้ีใหเห็นว่าประชาชนหรือผูรับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงาน 
วายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว โดยมีการใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา 
ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยเูหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบนท้ังท่ีเปนเงนิ 
ทรัพยสิน และผลประโยชนอื่นๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได้ 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล (90.92) 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต (100) 

 บงช้ีใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบเพือ่การเปดเผยขอมูลตางๆ ในระดับพอใช เพื่อใหสาธารณชนไดรับ 
ทราบขอมูลอยางถกูตองและเปนปจจุบัน ประเด็นการพฒันาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอยีดดังนี ้
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมนิ ประเด็นท่ีควรพฒันา 
 10.การปองกนัการทุจริต  (1)การดําเนินการเพื่อปองกันการ   

ทุจริต  
(2)มาตรการภายในเพือ่ปองกนั 
การทุจริต 

(1)การแสดงเจตจํานงสุจริตของ 
ผูบริหารและการมีสวนรวมของ 
ผูบริหาร 
(2)การประเมินความเส่ียงเพื่อการ 
ปองกนัการทุจริตและการ 
ดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง 
การทุจริต 
(3)การจัดทําแผนปองกนัการ 
ทุจริตและแสดงผลความกาวหนา 
ในการดําเนนิงานตามแผนปองกนั 
การทุจริต การรายงานผลการ 
ดําเนินการปองกนัการทุจริต 
(4)มาตรการสงเสริมความโปรงใส 
และปองกนัการทุจริตภายใน 
หนวยงาน 

 
 



5.ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาเน่ืองจากไดคะแนนต่ำสุด 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 88.97 เปนคะแนนจากการ  

ประเมนิการรับรขูองบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเกีย่วของ 
กับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยาง 
โปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอื้อ 
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงนิของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคา 
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ควรใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได้



 
6.ขอเสนอแนะในการจัดทาํมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน 
หนวยงานใหดีขึ้น 
มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
(1)การรับรูเกี่ยวกับแผนการใช 
จายงบประมาณประจําปของ 
หนวยงาน 

จัดประชุมและจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณใหแลวเสร็จ 
โดยเร็ว 

-กลุมนโยบาย 
และแผน 

แผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 

(2)การใชจายงบประมาณ ชแี้ จงระเบียบและ 
กฎหมายท่ีเกีย่วของ และ 
เรงเบิกจายงบประมาณ 

-กลุม 
บริหารงาน 
การเงินฯ 
-หนวย 
ตรวจสอบ 
ภายใน 

รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล ณ ส้ิน 
ปงบประมาณ 

(3)การดําเนนิการเพ่ือปองกันการ 
ทุจริต 

-ชแี้ จงระเบียบและ 
กฎหมายท่ีเกีย่วของ 

 
 
 
 
 
 
-ดําเนินการใหความรแูละ 
ขับเคล่ือนนโยบายในระดับ 
สถานศึกษา 

-กลุม 
บริหารงาน 
การเงินฯ 
-หนวย 
ตรวจสอบ 
ภายใน 
-กลุมกฎหมาย 
และคดี 
-กลุมนิเทศฯ 

รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล ณ ส้ิน 
ปงบประมาณ 

(4)มาตรการภายในเพ่ือปองกนั 
การทุจริต 

-ชแี้ จงระเบียบและ 
กฎหมายท่ีเกีย่วของ 

 
 
 
 
 
 
-เปดเผยขอมูลตางๆ ของ 
หนวยงานใหสาธารณชน 
ไดรับทราบ 

-กลุม 
บริหารงาน 
การเงินฯ 
-หนวย 
ตรวจสอบ 
ภายใน 
-กลุมกฎหมาย 
และคดี 
-กลุมนโยบาย 
และแผน 
-กลุม ICT 

รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล ณ ส้ิน 
ปงบประมาณ 



ตอ 
มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
(5) นโยบายการสรางคุณธรรม 
และความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพืน้ท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ชแี้ จงระเบียบและ 
กฎหมายท่ีเกีย่วของ 

 
-เปดเผยขอมูลตางๆ ของ 
หนวยงานใหสาธารณชน 
ไดรับทราบ 

-กลุมนโยบาย 
และแผน 

ดําเนินการแลว 

 


