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คํานํา 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ 

กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตนและนําขอมูลผลการประเมิน 

รวมท ั้งข อ เสนอแนะไปปรับใช ในการพ ัฒนาและยกระด ับการด ําเน ินงานของหน วยงานได อย างเหมาะสม  เพ ื่อแสดง 

ใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครฐัในการขับเคลือ่นมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปราม 

การท ุจร ิต  รวมท ั้งสะท อนถ ึงความต ั้งใจของหน วยงานในการยกระด ับมาตรฐานการด ําเน ินตามหล ักธรรมาภ ิบาล(Good 

Governance) ใหเปนท่ีประจกัษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา ฉบับนี ้ประกอบดวยผลคะแนนจากตวัชี้วดัท้ัง 10 ตวัชี้วัด  ไดแก(1) การปฏิบัติหนาท่ี      

(2) การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต 

(6) คุณภาพการดาํเนินงาน (7) ประสิทธภิาพการสื่อสาร (8) การปรบัปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล 

(10) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรบัรูของผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน (Internal) การรับรูของ ผูรับ

บริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบน เวบ็ไซตของ

หนวยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครัง้นี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการวิเคราะหผลการ 

ประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสในการด ําเน ินการของหน วยงานภาครัฐของส ําน ักงานเขตพ ื้นท ีการศ ึกษามัธยมศึกษา 

มหาสารคาม ครัง้นี้ จะชวยสนบัสนุน สงเสริม และยกระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ในครั้งตอไปยิ่งข้ึน 

 

 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 



1.หลักการและเหตุผล 

สํานักงานงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ(สาํนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 

เคร ื่องม ือการประเมนิ เช ิงบวกเพ ื่อเป นมาตรการป องก ันการท ุจร ิต  และเป นกลไกในการสร างความตระหน ักให  

หนวยงานภาครฐัมีการดาํเนนิงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา การประเมิน คุณธรรมและความ 

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปจจุบันการ 

ประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสในการด ําเน ินงานของหน วยงานภาครัฐ ได ถ ูกก ําหนดเป นกลย ุทธ ท ี่ส ําค ัญของ 

ยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงถือเปนการ 

ยกระด ับให เป นการประเม ินค ุณธรรมและความโปรงใสในการด ําเน ินงานของหน วยงานภาครัฐให เป นมาตรการ 

ปองกันการทุจรติเชิงรุก ท่ีหนวยงานภาครฐัท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับ 

การประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนนิงานไดอยางเหมาะสม 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท้ังสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.20 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยูใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดคะแนน 95.43 ซ่ึ งถือวามี คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงานอยูใน ระดับ AA  ( ดีเย่ีม ) โดย ตัวชี้วัดท่ี  10  ไดคะแนนสูงสุด 100 คะแนน สวนตัวชี้วัดท่ีได
คะแนนต่ำกวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี  2   ไดคะแนน 88.97 คะแนน 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษามหาสารคาม ปงบประมาณ 2564 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 98.28 ผาน ผาน/ไมผาน 
2 การใชงบประมาณ 88.97 ผาน ผาน/ไมผาน 

3 การใชอำนาจ 96.08 ผาน ผาน/ไมผาน 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 93.38 ผาน ผาน/ไมผาน 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 93.02 ผาน ผาน/ไมผาน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.93 ผาน ผาน/ไมผาน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.05 ผาน ผาน/ไมผาน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 96.69 ผาน ผาน/ไมผาน 

9 การเปดเผยขอมูล 90.92 ผาน ผาน/ไมผาน 

10 การปองกันการทุจริต 100.00 ผาน ผาน/ไมผาน 



3.การวิเคราะหขอมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดชันีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวช้ีวัดท่ีแสดงใหเห็นถึง จดุแข็งและจุดออนท่ีจะตองพัฒนา ดังตอไปนี ้

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90) จํานวน 9 ตัวชี้วัด คือ 
    (1) ตวัชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนรอยละ 98.28 เปนคะแนนจากการประเมินการ 
ร ับร ูของบ ุคลากรภายในหน วยงานต อการปฏ ิบ ัต ิงานของบ ุคลากรในหน วยงานของตนเอง ในประเด ็นท ี่เก ี่ยวข องก ับ  
การปฏิบัตงิานโดยยดึหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏบิัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี 
กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐาน 
ในการปฏบิัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสาํคัญมากข้ึนในเรืองการปฏบิัติงานของบุคลากรในการ 
ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัว อยางเทาเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ ไดคะแนนรอยละ 89.56 เปนคะแนนจากการรบัรู  
ของบ ุคลากรภายในหน วยงานต อการใช อ ํานาจของผ ูบ ังค ับบ ัญชาของตนเอง ในประเด ็นท ี่เก ี่ยวข องก ับการ 
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัตงิาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆ ซ่ึงจะตอง 
เป นไปอย างเป นธรรมและไม เล ือกปฏ ิบ ัต ิ เห ็นได ว าบ ุคลากรภายในหน วยงานค อนข างมคีวามเช ื่อม ั่นต อการใช  
อํานาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

(3) ตัวชีว้ัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนรอยละ 93.38 เปนคะแนน  
จากการประเม ินการร ับร ูของบ ุคลากรในหน วยงานต อการใช ทร ัพย ส ินของทางราชการ ในประเด ็นท ี่เก ี่ยวข อง 
ก ับพฤต ิกรรมของบ ุคลากรภายในการน ําทร ัพย ส ินของราชการของหน วยงานไปเป นของตนเองหรือน ําไปให        
ผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ท้ังการยมืโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืม 
โดยบุคลากรภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชดัเจนและสะดวก 
จะเห็นไดวา สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการจัดทําแนวทางปฏบิัติเก่ียวกับการใช 
ทรัพยสินของราชการท่ีคอนขางชดัเจน เปนระบบ และเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏบิัติ 
รวมท้ังมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการคอนขางชัดเจน 

(4) ตัวชีว้ัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 93.02 เปนคะแนน  
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานในประเด็น 
ท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสดุ ในการตอตานการทุจริตอยางจริงจงั โดยหนวยงานมีการ 
จ ัดท ําแผนงานด านการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต  เพ ื่อให เก ิดการแก ไขป ญหาการท ุจร ิตอย างเป น รูปธรรม 

(5) ตวัชีว้ัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนรอยละ 97.93เปนคะแนนจากการรบัรูของ 
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนนิงานในประเดน็ท่ีเก่ียวของกับ 
การปฏิบัตหินาท่ีของเจาหนาท่ีโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนด และเปนไปอยางเทา 
เทียมกันไมเลือกปฏิบัต ิรวมถึงจะตองใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ      
ผูมา ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซ่ึงสะทอนถึงการปฏิบัติ      
หนาท่ีอยาง มีคุณธรรม และประเมินการรบัรูเก่ียวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาท่ีเรียก รับเงิน ทรัพยสิน 
หรือ ประโยชนอ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัตหินาท่ี นอกจากนี้ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการบรหิารงานและการ 
ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานท่ีจะตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลักไมมีการเอ้ือ 
ประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

(6) ตวัชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารไดคะแนนรอยละ 98.05 เปนคะแนนจากการประเมิน  
การรบัรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสยีของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสือสารในประเดน็ท่ี 
เก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรืองตางๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญกับ 
การส ื่อสารในเร ืองผลการด ําเน ินงานของหน วยงานและข อม ูลท ี่สาธารณชนท ี่ควรร ับทราบรวมท ั้งการจ ัดให ม ี 



ชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรืผูมีสวนไดสวนเสยี สามารถแสดงความคิดเหน็เก่ียวกับการดาํเนนิงาน การใช 
บริการ รวมท้ังการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการ สามารถรองเรยีนการทุจรติของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
ซ่ึงสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนนรอยละ 96.69 เปน  
คะแนนจากการประเม ินการร ับร ูของผ ูร ับบร ิการ ผ ูมาต ิดต อหร ือผ ูม ีส วนได ส วนเส ียของหน วยงานต อการ 
ปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบตัิงานของ 
เจ าหน าท ี่และกระบวนการท ํางานของหน วยงานให ด ีย ิ่งข ึ้น  โดยหน วยงานม ีกระบวนการเป ดโอกาสให  
ผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเหน็ในบัตรสนเทศ ความพึงพอใจ หรือในท่ี 
ประชุมในการประชุมตางๆ 

(8) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 90.92 เปนคะแนนจากการ  
เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบนับนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน    
ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธ ขอมูล       
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบรหิารเงินงบประมาณ         
ไดแก แผนการใชจายงบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบรหิารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสใน 
หนวยงาน ไดแก การจัดการเรือ่งรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพร 
ขอมูลในประเดน็ขางตนแสดงถึงหนวยงานมีความโปรงใสในการบริหารงานและการดาํเนินงานของหนวยงาน 

(9) ตัวชีว้ัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 100 เปนคะแนนจาก  
การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานให 
สาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเดน็ คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจรติ ไดแก เจตจํานงสุจริตของ 
ผูบริหาร การประเมินความเสียงเพ่ือปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ 
ปองกันการทุจรติ และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความ 
โปรงใสและปองกันการทุจริต ซ่ึง การเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการเปดเผยขอมูลยังไมชัดเจน 
หรือตรงประเด็นกับสิง่ท่ี ป.ป.ช. กําหนด หรือตองการ 

3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวชีว้ัดท่ีไดคะแนนตํากวารอยละ 90) จํานวน 1 ตวัชี้วัด คือ 

(1) ตัวชีว้ัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 88.97 เปนคะแนนจากการ  

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของ 
ก ับการใช จ ายเง ินงบประมาณ  น ับต ั้งแต การจ ัดท ําแผนการใช จ ายงบประมาณประจ ําป และเผยแพรอย าง 
โปร งใสไปจนถึงล ักษณะการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานอย างค ุมค า เป นไปตามว ัตถ ุประสงค และไม เอ ื้อ  
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคา 
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ควรใหความสาํคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
 



4.ขอเสนอแนะจากการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงาน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนน  

ตัวชี้วดัท่ี 1 การปฏิบัตหินาท่ี (98.28) 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ (88.97) 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ  (96.08) 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ  (93.38) 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต  (93.02) 

บงช้ีใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดาํเนนิงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมี 
มาตรฐานในการปฏบิ ัต ิงาน โดยบ ุคลากรส วนใหญ ม ีความเช ื่อม ั่นและแสดงความไววางใจต อการบริหารงานของ 
ผูบริหารท่ีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธผิลโดยสิง่ท่ีควรเปนประเดน็ในการพัฒนา
สําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี ้

ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน ประเดน็ทีควรพัฒนา 
2.การใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)การร ับร ูเก ี่ยวก ับแผนการใช จ าย 
งบประมาณประจําปของหนวยงาน 
(2)การใชจายงบประมาณ 

(1)สรางการรบัรูเก่ียวกับแผนการ 
ใชจายงบประมาณประจําปให 
บุคลากรในหนวยงาน 
(2)เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน 
หนวยงานมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
(3)มีชองทางเพ่ือใหบุคลากร 
ภายในหนวยงานสารถแจงเบาะแส 
ท่ีสงสัย โดยมีมาตรการคุมครองผู 
รองเรยีน 



4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) ไดคะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน  (97.93) 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (96.05) 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (96.69) 

บงช้ีใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเช่ือม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงาน 
ว าย ึดหล ักตามมาตรฐานข ั้นตอนและระยะเวลาท ีก ําหนดไว  โดยม ีการให ข อม ูลท ี่ช ัดเจนแก ผ ูร ับบร ิการอย างตรงไปตรงมา 
ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรยีกรบัสินบนท้ังท่ีเปนเงิน 
ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล (90.92) 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต (100) 

 บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบเพ่ือการเปดเผยขอมูลตางๆ ในระดบัพอใช เพ่ือใหสาธารณชนไดรับ 
ทราบขอมูลอยางถูกตองและเปนปจจุบนั ประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี ้
ตัวชีว้ัด ประเดน็การประเมิน ประเดน็ท่ีควรพัฒนา 
 10.การปองกันการทุจริต  (1)การดาํเนนิการเพ่ือปองกันการ   

ทุจริต  
(2)มาตรการภายในเพ่ือปองกัน 
การทุจริต 

(1)การแสดงเจตจาํนงสุจริตของ 
ผูบริหารและการมีสวนรวมของ 
ผูบริหาร 
(2)การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ 
ปองกันการทุจรติและการ 
ดําเนนิการเพ่ือจัดการความเสีย่ง 
การทุจริต 
(3)การจัดทําแผนปองกันการ 
ทุจริตและแสดงผลความกาวหนา 
ในการดําเนินงานตามแผนปองกัน 
การทุจริต การรายงานผลการ 
ดําเนนิการปองกันการทุจริต 
(4)มาตรการสงเสริมความโปรงใส 
และปองกันการทุจริตภายใน 
หนวยงาน 

 
 



5.ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาเน่ืองจากไดคะแนนต่ำสุด 

(1) ตัวชีว้ัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 88.97 เปนคะแนนจากการ  
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของ 
ก ับการใช จ ายเง ินงบประมาณ  น ับต ั้งแต การจ ัดท ําแผนการใช จ ายงบประมาณประจ ําป และเผยแพรอย าง 
โปร งใสไปจนถึงล ักษณะการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานอย างค ุมค า เป นไปตามว ัตถ ุประสงค และไม เอ ื้อ  
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคา 
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ควรใหความสาํคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได



 
6.ขอเสนอแนะในการจดัทํามาตรการเพ่ือขับเคลือนการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสภายใน 
หนวยงานใหดีข้ึน 
มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับตดิตาม 
(1)การร ับร ูเก ี่ยวก ับแผนการใช  
จายงบประมาณประจําปของ 
หนวยงาน 

จัดประชุมและจดัทํา 
แผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณใหแลวเสร็จ 
โดยเร็ว 

-กลุมนโยบาย 
และแผน 

แผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 

(2)การใชจายงบประมาณ ชแี้ จงระเบียบและ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และ 
เรงเบิกจายงบประมาณ 

-กลุม 
บริหารงาน 
การเงินฯ 
-หนวย 
ตรวจสอบ 
ภายใน 

รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล ณ ส้ิน 
ปงบประมาณ 

(3)การดําเนินการเพ่ือปองกันการ 
ทุจริต 

-ชแี้ จงระเบียบและ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
-ดําเนินการใหความรูและ 
ขับเคลื่อนนโยบายในระดบั 
สถานศึกษา 

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

รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล ณ ส้ิน 
ปงบประมาณ 

(4)มาตรการภายในเพ่ือปองกัน 
การทุจริต 

-ชแี้ จงระเบียบและ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
-เปดเผยขอมูลตางๆ ของ 
หนวยงานใหสาธารณชน 
ไดรับทราบ 

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

รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล ณ ส้ิน 
ปงบประมาณ 



ตอ 
มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับตดิตาม 
(5) นโยบายการสรางคุณธรรม 
และความโปรงใสในการ 
ดําเนนิงานของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ชแี้ จงระเบียบและ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 
-เปดเผยขอมูลตางๆ ของ 
หนวยงานใหสาธารณชน 
ไดรับทราบ 

-กลุมนโยบาย 
และแผน 

ดําเนนิการแลว 
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