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คำนำ 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะนำมาปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงดำเนินการการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี ้ว ัด 10 ตัวชี ้ว ัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้
งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการ
ดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ      
10) การป้องกันการทุจริต 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 วิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมือการขับเคลื่อน
การดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีผลคะแนนที่ดีขึ้น
ต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ 
ช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแลปราบปรามการทุจริต แก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ
โดยได้ร่วมกันสร้างเครื ่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิด
ความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของ
ตนเองเพิ ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต             
สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต ซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
คือ การรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำการทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที ่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดิน 
ไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อกรตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันแล ะ
ปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึด
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม "คน" โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป "คนรุ่นใหม่" ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังรว่ม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ "ระบบ" โดยการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน  
การดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตร วจสอบ 
แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและ
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั ้งในด้านของการดำเนินคดีทุจร ิตมี          
ความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนี 
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การรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาดังนี้ 
 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข้อ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข้อ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ข้อ 4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 
  ข้อ 4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  ข้อ 4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ 
  ข้อ 4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณา
การ 
 เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ 
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอาย
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ ( มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส
และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)" 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and 
Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
เครื่องมือหนึ่งโดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ 
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รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะ
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน     
การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ ่งขึ ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้
ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ 
ในการป้องกันการทูจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 
 การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที ่ 10 ของการดำเนินการที ่ผ่านมา     
และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2561 - 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมินกล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้าน  
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบ
ข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงกรบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การประเมิน ITAยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบตัิ
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็น
ระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการ
ตรวจสอบอีกด้วย 
 นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มี
ส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงนภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับ
บริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย 
 จากหลักการ นโยบาย และจุดเน้นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างตัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจำปี 2565 ฉบับนี้ขึ้น 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 3. เพื่อให้ได้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 

ระเบียบวิธีการประเมิน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการ
ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบ
ระบบการประเมินให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกใน
การตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การ
ดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการนำเข้าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่รับการประเมินและการวางแผนในการป้องกันการทุจริต
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. ตัวข้ีวัดการประเมิน 
  ตัวชี้วัดการประเมินจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1.1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  1.2 การใช้งบประมาณ 
  1.3 การใช้อำนาจ 
  1.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  1.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  1.6 คุณภาพการดำเนินงาน 
  1.7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  1.8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
  1.9 การเปิดเผยข้อมูล 
  1.10 การป้องกันการทุจริต 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  2.1 แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง รวม 5 ตัวชี้วัด 
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  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  2.2 แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน รวม 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
  2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถข้าถึงได้ รวม 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 3. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กลุ่มตัวอย่างสำหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 
  3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่
ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้างที ่ทำงานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 
กรณีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
  3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
เป็นต้นมา 
  3.3 เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
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 4. การประมวลผลคะแนน 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อ

คำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย   คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกข้อคำถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุก 
ข้อคำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุก 
ข้อคำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุก 
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุก 
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก 
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก 
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว 

 

 5. คะแนนและระดับผลการประเมิน ผลการประเมินมี 2 ลักษณะคือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน และระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 - 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นตันไปมาจนถึงปัจจุบันโดยสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (ITA) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 

 

ปีงบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ ระดับ พัฒนาการ ลำดับที่ของประเทศ 
2558 78.47 B   
2559 80.50 B +2.03  
2560 87.13 A +6.63 140 
2561 70.83 C -16.30 217 
2562 85.43 A +14.60 158 
2563 87.21 A +1.78 90 
2564 92.84 A +5.63 133 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ตั ้งแต ่ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จนถึงป ัจจ ุบัน                    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 92.84 ระดับ A อยู่ในลำดับที่ 133 ของประเทศ โดยมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้น 5.63 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนร้อยละ 87.21 ระดับ A อยู่ในลำดับ
ที่ 90 ของประเทศ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 1.78 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนนร้อยละ 85.43 ระดับ A    
อยู่ในลำดับที่ 158 ของประเทศ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 14.60 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้คะแนนน้อย
ที่สุด ร้อยละ 70.83 อยู่ในลำดับที่ 217 ของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีการพัฒนาปรังปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นในทุก ๆ ป ี
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จำแนกตามรายละเอียดเครื่องมือการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปรากฎผลดังนี้ 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนภาพที่ 1 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
        เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จำแนกตามรายละเอียดเครื่องมือการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 
เครื่องมือ

การประเมิน 
ค่า

น้ำหนัก 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ำหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.76 

IIT 30 29.58 
2 การใช้งบประมาณ 95.61 
3 การใช้อำนาจ 98.97 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.48 
5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 99.14 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 99.51 

EIT 30 29.83 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.89 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 99.89 
9 การเปิดเผยข้อมูล 73.42 

OIT 40 33.43 
10 การป้องกันการทุจริต 93.75 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

100 92.84 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนร้อยละ 92.84          
หากพิจารณาตามรายละเอียดเครื่องมือการประเมิน พบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 
ได้คะแนนร้อยละ 29.58 จากร้อยละ 30 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนน   
ร้อยละ 29.83 จากร้อยละ 30 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนร้อยละ 33.43         
จากร้อยละ 40 
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การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดควรพัฒนา 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฎดังนี้ 

ที ่ ตัวชี้วัด IIT EIT OIT ระดับ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.76   AA 
2 การใช้งบประมาณ 95.61   AA 
3 การใช้อำนาจ 98.97   AA 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.48   AA 
5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 99.14   AA 
6 คุณภาพการดำเนินงาน  99.51  AA 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  98.89  AA 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  99.89  AA 
9 การเปิดเผยข้อมูล   73.42 C 
10 การป้องกันการทุจริต   93.75 A 

คะแนนเฉลี่ยรายแบบสำรวจ 98.59 99.43 83.56 92.84 
ระดับผลการประเมิน AA AA B A 

 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณาคะแนนโดยรวมพบว่ามี
คะแนนเฉลี่ย 92.84 อยู่ในระดับ A เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดหน่วยงานมีคะแนนระดับ AA มี 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาทุจริต คุณภาพ
การดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน ตัวชี้วัดที่มีคะแนนระดับ A มี 1 
ตัวชี้วัด ได้แก่ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่มีคะแนนระดับ C มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล  

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถวิเคราะห์ผลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนา (เรียงตามลำดับผลคะแนนจากมากไปหาน้อย) ได้ดังนี้ 
  1. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 99.89 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน    
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
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เขต 2 มีการปรับปรุงกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการระบบการทำงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็นเรื่องของการ
พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
 2. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 99.76 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้ รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็น
ส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน แต่ยังมีส่วนที ่ควรพัฒนาในประเด็นเร ื ่องของการปฏิบัต ิงานอย่างมุ ่งมั่น               
เต็มความสามารถท่ียังดำเนินการได้ไม่เต็มที่ 
 3. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 99.51 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยย ึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ว่ายืดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนอีกทั้งมีช่องทางที่
หลากหลาย การบริการไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะและไม่พบว่ามีการเรียก
รับสินบน แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็นเรื่องของการพัฒนาจิตอาสาหรือจิตบริการของบุคลากร  การให้
ข้อมูลการให้บริการไม่ครบถ้วนของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่  
 4. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ 99.48 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของสำนักงาน แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็นเรื่อง
ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
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 5. ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 99.14 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมิน
สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีกระบวนการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและ
ภายนอกสำนักงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็นเรื่องการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องการร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในสำนักงาน 

 6. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 98.97 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู ้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี ่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน กรคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมไปถึงการ
ใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มีความเชื่อม่ันต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงานผู้บังคับบัญชา
ไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการไม่เอ้ือประโยชน์ต่าง ๆ ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง แต่ยังมีส่วนที่ควร
พัฒนาในประเด็นเรื่องของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา  การกำหนดช่องทางการ
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 7. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 98.89 เป็นคะแนนจากการประเมิน     
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื ่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ชับซ้อน ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ให้ความสำคัญกับการสื ่อสารในเรื ่องผลการดำเนินงานของ
สำนักงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งมีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู ้มา
ติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานด้วย ซึ ่งสะท้อนถึงการสื ่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็นเรื่อง
การเข้าถึงข้อมูลที่ผู้มาติดต่ออาจจะยังไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถเปิดหาข้อมูลได้ 
 8. ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ไดค้ะแนนร้อยละ 95.61 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะ 
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การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ มีการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ของส่วนร่วม ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็นเรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกบัการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 9. ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 93.75 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู ้บร ิการ           
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีเจตจำนงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีการกำหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังมีส่วนที่
ควรพัฒนาในประเด็นเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต
อย่างชัดเจน  
 10. จากกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล      
ได้คะแนนร้อยละ 73.42 ซึ่งมีผลคะแนนน้อยที่สุด เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไชต์
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่        
แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล             
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็น
ว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 
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  1) O1 โครงสร้าง  
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต้องดำเนินการแสดง
แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน  ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และ
การแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น 
  2) O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต้องดำเนินการแสดง
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
  3) O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต้องดำเนินการแสดง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย
ประกอบด้วยงานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง  รายชื่อ ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา  
หรือข้อตกลงในการซื ้อหรือจ้าง จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื ้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื ้อจัดจ้างในเดือนนั ้น)  เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  4) O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต้องดำเนินการจัดทำ
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 
เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม หลังจากท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้ว ต้องมีการ
ดำเนินการตามนโยบายหรือแผนดังกล่าวให้ครอบคลุมในเรื่องของการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
  5) O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต้องดำเนินการตาม
นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในเรื่องของการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคน
เก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด และจะต้อง
เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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  6) O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต้องดำเนินการจัดทำ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  7) O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต้องดำเนินการแสดง
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรี ยนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถ
เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

แนวทางการนำผลการประเมินสู่การปฏิบัติ 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่ต้องพัฒนาตามแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด  ประเด็นการประเมิน ข้อควรพัฒนา 
การปฏิบัติหน้าที่ - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ให้บริการ

แก่ผู้รับบริการ 
- การปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่าง
เท่าเทียมกัน 
- บุคลากรมุ่งผลสำเร็จของงาน 
และให้ความสำคัญกับงาน 
- บุคลากรไม่รับหรือให้
ผลประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 

- พัฒนาคู่มือการให้บริการ โดยระบุงาน 
ผู้รับผิดชอบ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
การให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
แบบฟอร์มต่างๆ ในการให้บริการ 
- กำหนดมาตรการการให้บริการที่ 
ปราศจากความเสี่ยงต่อการทุจริต 
- กำหนด และประกาศการเรียกรับ
ทรัพย์สินตามกฎหมายกำหนด 

การใช้งบประมาณ - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุ 
- การใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

- จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- กำหนดมาตรการในการบริหารงบ 
ประมาณ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการรับรู้ 
การใช้จ่ายและตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณของบุคลากร 
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ตัวช้ีวัด  ประเด็นการประเมิน ข้อควรพัฒนา 

การใช้อำนาจ - การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงาน 
- ไม่ใช้อำนาจหน้าที่กับบุคลากร
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

- ดำเนินการมอบหมายงาน ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและไม่ 
เลือกปฏิบัติ 
- กำหนดช่องทางการร้องเรียนหรือ 
ร้องทุกข์ 

การใช้ทรัพยส์ินของ 
ราชการ 

- การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
- การกำกับดูแลและตรวจสอบการ 
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 

-จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
- พัฒนาระบบการกำกับ ดูแล และติดตาม
การใช้ การยืม การคืน และบทลงโทษ  
ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

การแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริต 

- นโยบายหรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 
- แผนงานการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตของหน่วยงาน 

- จัดทำแผนการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต 
- กำหนดนโยบาย มาตรการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 
- จัดระบบการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และ
ลงโทษทางวินัย 

คุณภาพการดำเนิน 
งาน 

- การปฏิบัติงานของบุคลากร
เป็นไปตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่
กำหนด 
- การปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่าง
เท่าเทียมกนั 
- บุคลากรไม่รับหรือให้
ผลประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 

- พัฒนาคู่มือการให้บริการ 
- พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- พัฒนาจิตอาสาหรือจิตบริการของบุคลากร 

ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

- การเผยแพร่ข้อมูลมีช่องทาง
หลากหลาย เข้าถึงง่าย และไม่
ซับซ้อน 
- มีช่องทางถาม-ตอบ ความคิดเห็น 
เพ่ือเสนอแนะการบริการ ร้องเรียน 
การทุจริต 

- พัฒนาเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ หรือ 
ช่องทางการสื่อสาร 
- กำหนดช่องทางสื่อสารสองทางให้
ผู้รับบริการสอบถาม หรือร้องเรียน 
- การประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด  ประเด็นการประเมิน ข้อควรพัฒนา 

การปรับปรุงระบบการ 
ทำงาน 

- เจ้าหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพการให้ 
บริการ และการปฏิบัติงาน 
- การนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินงาน 
/การให้บริการ 

- พัฒนาเทคโนโลยีการดำเนินงาน/ 
การให้บริการ 

การเปิดเผยข้อมูล - ข้อมูลพื้นฐาน 
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 
- การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วย 
งาน 

ข้อมูลภายในเว็บไซต์เก่ียวกับข้อมูลผู้บริหาร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 
Q&A รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจ E-Service แผนและรายงานการใช้ 
จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง สรุปผล / รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

การป้องกันการทุจริต - การดำเนินการเพ่ือป้องกันการ 
ทุจริต 
- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ 
ทุจริต 

- ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผน
ป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
- กำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 
 
 

หลักการพัฒนา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้นำรายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่อยู่ภายใต้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ดังนี้ 
 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อนำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพื่อกำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ให้มี
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสที่สูงขึ้น 

 

 

ส่วนที่ 3 
มาตรการขับเคลือ่นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
 

แผนการดำเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด  ประเด็นการประเมิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การปฏิบัติหน้าที่ - พัฒนาคู่มือการให้บริการ โดย

ระบุงาน ผู้รับผิดชอบ หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการให้บริการ 
ขั้นตอน ระยะเวลา แบบฟอร์ม
ต่างๆ ในการให้บริการ 
- กำหนดมาตรการการให้บริการ
ที่ปราศจากความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต 
- กำหนด และประกาศการเรียก
รับทรัพย์สินตามกฎหมายกำหนด 

พฤศจิกายน 
2564 ถึง 

เมษายน 2565 

- ทุกกลุ่มงาน 

การใช้งบประมาณ - จัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- กำหนดมาตรการในการบริหาร
งบประมาณ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการ
รับรู้การใช้จ่ายและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของบุคลากร 

พฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม 2564 

- กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและ 
สินทรัพย์ 
- กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

การใช้อำนาจ - ดำเนินการมอบหมายงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
- กำหนดช่องทางการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์ 

พฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม 2564 

- กลุ่มอำนวยการ 
- กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
ตัวช้ีวัด  ประเด็นการประเมิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การใช้ทรัพย์สินของ 
ราชการ 

- จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
- พัฒนาระบบการกำกับ ดูแล 
และติดตามการใช้ การยืม การ
คืน และบทลงโทษ ในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

พฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม 2564 

- กลุ่มอำนวยการ 

การแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริต 

- จัดทำแผนการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 
- กำหนดนโยบาย มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- จัดระบบการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบและลงโทษทางวินัย 

พฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม 2564 

- กลุ่มกฎหมาย 
และคดี 

คุณภาพการดำเนิน 
งาน 

- พัฒนาคู่มือการให้บริการ 
- พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 
- พัฒนาจิตอาสาหรือจิตบริการ
ของบุคลากร 

พฤศจิกายน 
2564 ถึง 

เมษายน 2565 

- ทุกกลุ่มงาน 

ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

- พัฒนาเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 
หรือช่องทางการสื่อสาร 
- กำหนดช่องทางสื่อสารสองทาง
ให้ผู้รับบริการสอบถาม หรือ
ร้องเรียน 
- การประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการของหน่วยงาน 

พฤศจิกายน 
2564 ถึง 

เมษายน 2565 

- กลุ่ม ICT 

การปรับปรุงระบบ 
การทำงาน 

- พัฒนาเทคโนโลยีการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ 

พฤศจิกายน 
2564 ถึง 

เมษายน 2565 

- ทุกกลุ่มงาน 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
ตัวช้ีวัด  ประเด็นการประเมิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลภายในเว็บไซต์เก่ียวกับ
ข้อมูลผู้บริหาร กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 
Q&A รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รายงาน
ผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจ E-Service แผนและ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
สรุปผล / รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 

พฤศจิกายน 
2564 ถึง 

เมษายน 2565 

- กลุ่ม ICT 
- กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ 
ประเมินผลการ 
จัดการศึกษา 

การป้องกันการ 
ทุจริต 

- ดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนป้องกันการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 
- กำหนดมาตรการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

พฤศจิกายน 
2564 ถึง 

เมษายน 2565 

- กลุ่ม ICT 
- กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ 
ประเมินผลการ 
จัดการศึกษา 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
แผนการดำเนนิงานตัวข้ีวัตที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
 จากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ตัวชี้วัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที ่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คณะทำงานได้วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุงการทำงานดังนี้ 
ตัวช้ีวัด ข้อ การวิเคราะห์ วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

9.1 O1 โครงสร้าง ต้องดำเนินการแสดงแผนผัง
แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงานที่เป็น
ปัจจุบัน ประกอบด้วย
ตำแหน่งที่สำคัญ และการ
แบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วย
ในหน่วยงาน และ  
ก.ต.ป.น. เป็นต้น 

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
ทันสมัย สวยงามยิ่งข้ึน 

กลุ่ม ICT 

O15 ข ้ อม ู ล เ ชิ ง
สถิติการให้บริการ 

ต้องดำเนินการแสดงข้อมูล
สถิติการให้บริการของ
หน่วยงาน  เป็นข้อมูลใน
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- แสดงข้อมูลสถิติการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
- จัดทำข้อมูลสถิติการ
ให้บริการของหน่วยงาน 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ทุกกลุ่มงาน 

9.3 O23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจ ัดหาพ ัสดุ
รายเดือน 

ต้องดำเนินการแสดงสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน (แบบ สขร.1) มี
ข้อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นข้อมูลแบบ
รายเดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

สรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน แสดงสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ข้อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน 
ในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565 อยู่
ระหว่างดำเนินการ 

กลุ่มบริหาร
การเงิน 
และสินทรัพย ์
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
ตัวช้ีวัด ข้อ การวิเคราะห์ วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

9.4 O26 การดำเนินการ
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ต้องดำเนินการจัดทำแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และมีการดำเนินการ
ตามนโยบายหรือแผน
ดังกล่าวให้ครอบคลุมใน
เรื่องของการวางแผน
กำลังคน  
การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

จัดทำแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และมีการดำเนินการ
ตามนโยบายหรือแผน
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็น
การดำเนินการในปี 
พ.ศ.2565 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ต้องดำเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ 
กคศ. กำหนด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จัดทำข้อมูลหลักเกณฑ์ 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 

O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

ต้องดำเนินการจัดทำรายงาน
ผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตาม
นโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ได้กำหนดไว้ 

มีการดำเนินการ
ต่อเนื่องทุกปีและใน
ปีงบประมาณ 2565 
กำลังอยู่ระหว่างการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 

 



 

 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

24 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
ตัวช้ีวัด ข้อ การวิเคราะห์ วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

9.5 O30 ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ต้องดำเนินการแสดงช่องทาง
ที ่บ ุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับ
การทุจร ิตและประพฤติมิ
ชอบของเจ ้ าหน ้าท ี ่ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็น
การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เ บ า ะ แ ส แ ล ะ เ พ ื ่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ
จัดการเร ื ่องร ้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

มีช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์หรือช่องทาง
อ่ืนๆ เว็บไซต์
หน่วยงานมี 
ช่องทางที่ชัดเจน
สามารถเข้าถึงได้โดย 
ง่าย 

กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

10.1 O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

ต้องแสดงการดำเน ินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ท ัศนคต ิ  ค ่ าน ิยมในการ
ปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างซ ื ่อส ัตย์
สุจริตอย่างชัดเจน  

มีการดำเนินการ
ต่อเนื่องทุกปีและใน
ปีงบประมาณ 2565 
กำลังอยู่ระหว่าง 
การดำเนินงาน 
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