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                                                  คำนำ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เป็นการนำผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment :ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุงพัฒนา เพื่อนำมากำหนดแนวทาง/มาตรการในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิด
คุณธรรมในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 

โรงเรียอนุบาลมหาสารคาม ได้จัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ เป็นการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment :ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ี
ควรปรับปรุงพัฒนา เพื่อนำมากำหนดแนวทาง/มาตรการในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ จนสำเร็จเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของโรงเรียอนุบาลมหาสารคาม  เพื่อ
ขับเคล่ือนการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดคุณธรรมในการทำงาน มีการดำเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพื่อเกิดธรรมาภิบาลใน  มีการดำเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
และพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมา 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า "การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA )" ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีสำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็น 
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ท่ีหน่วยงานภาครัฐ ท่ัวประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้า 
รับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อ
ประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้นบริหารจัดการในหน่ วยงาน ก็ยังพบว่า
หน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นท่ีอาจเป็นความเส่ียง หรือเป็นช่องทางท่ีอาจะก่อให้เกิดการ
ทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้ งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประทศลดลงได้ในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศ
ทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อีกด้วย 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นตามลำดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน             
เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน
เช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี  พ.ศ. 2563 - 2564 ให้ดำเนินการโดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการศึกษาทบทวนและ
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ปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกีย่วกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม 
ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากท้ังในประเทศและต่างประทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการประเมิน  

1.2 การพัฒนาการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้ศึกษารายละเอียด
แนวทางการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคล่ือนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระ
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยให้
ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาข้อมูล ทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินด้านความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต ท้ังเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือใน
ระดับสากลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนา เกณฑ์การประเมินให้สามารถคิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการบูรณาการ เครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินการ และมุ่งเน้นการ่วมดำเนินการ
ขับเคล่ือนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมินดังนี้ 
 1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมนิท่ีดี อันได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simple  
and Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable 
  2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่ 
ข้าราชการและบุคลากรภายในท่ีคละตำแหน่งต้ังแต่ระดับลงจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการท่ีเป็นประชาชนท่ัวไป 
จน ถึงผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ 
   3) ITA จะต้องเป็นการประเมินท้ังการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม  
(Soft Corruption) และการเปล่ียนแปลงของการทุจริตในช่วงท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการประเมนิเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องทำใหก้ารทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่ม ี
เลย (Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย 
  4) หน่วยงานราชการท่ีได้รับการประเมนิต้องได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำผลการประเมินไป 
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร 
โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นตันทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป
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รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลท่ีเข้าร่วมกระบวนการประเมนิด้วย 
  5) ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้
องคาพยพในหนว่ยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพฒันาหน่วยงานของตน 
  6) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทำให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรู้สึก
กังวล 
  7) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัว 
  นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งไสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITAS)  
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการกำกับ ติดตามการประเมินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไป 
สู่การปรับปรุงหน่วยงานท่ีรับการประเมิน และการวางแผนในการปอ้งกันการทุจริตต่อไปได้ 
 

1.3 แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

1) กลุ่มเป้าหมายการประเมิน 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 23 มกราคม 2561 ท่ีระบุว่า "ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด..." สำนักงาน 
ป.ป.ช. จึงได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาคันคว้าข้อมูลเพื่อทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐท่ีจะต้องเข้า
รับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักท่ีสำคัญ ได้แก่ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วน
ราชการ กฎหมายจัดต้ังส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และนอกจากนี้ ยังได้คันคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐท่ีเกี่ ยวข้องต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป็น
กลุ่มเป้าหมายการประเมนิให้ถูกต้องและครบถ้วนมากท่ีสุดโดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพแสดงกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 
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จากแผนภาพข้างต้น จึงสามารถจัดประเภทหน่วยงานภาครัฐออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ กรมหรือเทียบเท่า 
องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวง หน่วยงานของรัฐท่ีไม่สังกัดกระทวง 
หน่วยงานของรัฐท่ีขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรี จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ) องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล (หน่วยงานธุรการ) และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา และหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่สถาบันอุดมศึกษา (ในกำกับของรัฐ) และกองทุน (นิติบคุคล) จึงได้กำหนดให้เป็น
กลุ่มเป้าหมายการประเมินด้วย นอกจากนี้ยังมีหนว่ยงานท่ีนอกเหนือจากกลุ่มประเภทหรือลักษณะข้างต้นท่ีมีการ
แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมินด้วย 

 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทบทวนหน่วยงานของแต่ละกลุ่มประเภทหรือลักษณะข้างต้นจากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ แล้วพบว่ามีจำนวนท้ังส้ิน 8,301 หน่วยงาน โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้ 

ตารางแสดงกลุ่มประเภท จำนวน และแหล่งอ้างอิงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 
ประเภทหน่วยงาน จำนวน แหล่งอ้างอิงข้อมูล 

องค์กรอิสระ องค์กรอิสระ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูแต่ละแห่ง 

องค์กรอัยการ องค์กรอัยการ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู 

ศาล ศาล (หน่วยธุรการ) 3 พระราชบัญญัติจัดต้ังแต่ละแห่ง 
รัฐสภา หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 3 พระราชบัญญัติจัดต้ังแต่ละแห่ง 

 
 
 

ราชการ
ส่วนกลาง 

กรมหรือเทียบเท่า 145 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

องค์การมหาชน 39 
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนแต่ละ
แห่ง 

รัฐวิสาหกิจ 54 
ฐานข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
และพระราชบัญญัติจัดต้ังรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 

หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ 29 กฎหมายจัดต้ังของแต่ละหน่วยงาน 

ราชการส่วน
ภูมิภาค 

จังหวัด 
76 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
เฉพาะ 

สถาบันอุดมศึกษา 83 กฎหมายจัดต้ังของแต่ละหน่วยงาน 
กองทุน (นิติบุคคล) 9 ฐานข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ขอเข้าร่วม หน่วยงานขอเช้าร่วม 2 หนังสือขอเข้าร่วมของแต่ละหน่วยงาน 
ราชการส่วน

ท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
1 ฐานข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 

รวม 8,301 หน่วยงาน 
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แนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 

  สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีผ่านมา 
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเช่ือมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็น
พัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียด
ของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อยเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการประเมิน ITA Online 

  ในการขับเคล่ือนการประเมิน ITA Online จำเป็นท่ีจะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคล่ือนการ
ประเมิน ITA Online ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด
ประกอบด้วย 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นหน่วยศูนย์กลางในการดำเนินการ
ประเมินในภาพรวม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีกำหนดกลไกและกระบวนการใน
การขบัเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ รวมไปถึงหลักการ
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมิน การกำกับติดตามการประเมินและการดำเนินการต่อผลการประเมิน สำหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ซึ่งถือเป็นการประเมินครั้งแรก  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ซึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่าย
ต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจ
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  จำเป็นท่ีจะต้องศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ฉบับนี้ให้เกิดความ
เข้าใจ รวมถึงศึกษาขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาดำเนินการ และการใช้งานระบบ ITA Online เพื่อให้การ
ประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด   

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการตำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนเกิดความเข้าใจ รวมถึงศึกษาขั้นตอนการประเมิน 
กรอบระยะเวลาดำเนินการ และการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: TAS) ช่วยปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเกิดธรรมาภิบาล เพื่อส่งผลการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่  2 

เกณฑ์การประเมิน และระเบียบวิธีการประเมิน 

  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา
เกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index; CPI)  ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนว
ทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (CPI)  ของประเทศไทยให้สูงขึน้ ซึ่งการ
วิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International)  นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทาง
วิชาการเพิ่มเติม  การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการ
ทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม  รวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน  CPI  ของประเทศไทยในระยะยาวได้โดยจำแนกออกเป็น  
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1) การปฏิบัติหน้าท่ี 
   2) การใช้งบประมาณ 
   3) การใช้อำนาจ 
   4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
   5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   6) คุณภาพการดำเนินงาน 
   7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
    8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
   9) การเปิดเผยข้อมูล 
  10) การป้องกันการทุจริต 

   เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  จำแนกออกเปน็  3  เคร่ืองมือ ดังนี้ 

   1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  Transparency 
Assessment: IIT)  หมายถึง  บุคลากรของสถานศึกษา  ต้ังแต่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/พนักงาน
ราชการ  ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน  ท่ีทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี    

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) หมายถึง  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  หรือรับจ้าง ท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ
สถานศึกษา  นับต้ังแต่ในปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เป็นต้นมา 
   3. แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment: 
OIT)  เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินท้ังหมด  และไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าท่ีในการตอบแบบสำรวจหน่วยงานละ  1  ชุด โดยเข้าระบบ ITAS 
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เพื่อตอบแบบสำรวจ 1 ชุด การตอบแบบสำรวจ OIT  ในแต่ละข้อคำถาม  ให้ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระบ ุURL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา    ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล  โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้ มากกว่า 1 URL ในแต่ละขอ้ 
 

การประมวลผล 
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถาม

จากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถาม

จากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัด - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คำแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะนนเฉลี่ยของทกุตัวชี้วัด
ย่อย ในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ของทุกตัวชี้วัด
ในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว 

 
คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผการประเมิน 

(Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับดังนี้ 
คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 256๓ 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   

   โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  เป็นหน่วยงาน  ท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  เป็นปีท่ี 2   โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง 
 
   โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการประเมินจำนวน 10 ตัวช้ีวัด   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับเฉล่ียร้อยละ ๗๕.๙๒.       
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ B   
   1.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 จำแนกตามเครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมินโดยมีคะแนนท้ัง  3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้  

- คะแนนจากผู้มีได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  Transparency  
Assessment: IIT) ได้คะแนนเท่ากับเฉล่ียร้อยละ 29.๙๕ จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน  

- ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment: EIT) ได้คะแนนเท่ากับเฉล่ียร้อยละ 29.9๔ จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 
คะแนน  

- คะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity  
and Transparency Assessment: OIT) ได้คะแนนเท่ากับเฉล่ียร้อยละ ๑๖.๐๓ จากค่าน้ำหนักคะแนน 
40  
 
ตารางที่ 1 ผลคะแนนการประเมิน ITA แยกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      คำนวณคะแนนของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน น้ำหนัก คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับ คะแนนถ่วงน้ำหนกั 

IIT 30 9๙.๘๒ 29.๙๕ 

EIT 30 99.๘๐ 29.9๔ 

OIT 40 ๔๐.๐๗ ๑๖.๐๓ 

คะแนนรวม             ๗๕.๙๒ 
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 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ในภาพรวมได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๗๕.๙๒.  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ AA (Excellence) และจัดอันดับผลคะแนนจาก
หน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  จากจำนวน 196 โรงเรียน 
พบว่าโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้คะแนนเป็นลำดับท่ี ๗๐  

2. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 จำแนก
รายละเอียดตามตัวชี้วัด เรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ดังนี้ 

ตัวชี ้ว ัดที ่ ๑  การปฏิบ ัต ิหน้าที ่ พบว่าการปฏิบัต ิงานโดยไม่เร ียกรับทรัพย์ส ิน หรือ
ประโยชน์อื ่นใด และการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่นใด แก่บุคลากรภายนอกเพื่อผลตอบแทน
อนาคต และการปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม ได้คะแนนสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 100.00  อยู่ใน
ระดับ AA (Excellence)  
   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ พบว่าการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
อำนาจของผู้บังคับบัญชา ไม่ส่ังการให้ทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง เส่ียงต่อการทุจริตได้คะแนนสูงสุดเฉล่ียร้อยละ  
100.00 อยู่ในระดับ AA (Excellence) 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่าการรับรู้ของบุคลากรภายในต่อการแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน และหน่วยงานมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน รวมถึง
การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ปรับปรุงการทำงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนสูงสุดเฉล่ียร้อยละ  100.00 อยู่ในระดับ AA (Excellence) 
   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน พบว่าหน่วยงานมีกระบวนการสร้างความรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน ระยะเวลาท่ีกำหนด เป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานท่ีคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นหลัก  ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ 
AA (Excellence)  

ตัวชีวั้ดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่าหน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ 
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน และการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานท่ีติดต่อมีลักษณะเข้าถึงง่าย และ
หลากหลายช่องทาง ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ AA (Excellence)  

ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ พบว่าการรับรู้ถึงการดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการ 
ดำเนินการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แต่ตนเองและ 
พวกพ้อง รวมถึงการเบิกจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางฯลฯ ได้คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 9๙.๖๗ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่าการรับรู้ของบุคลากรภายในได้รับทราบ 
กระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจน สะดวก มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ท่ีถูกต้อง เผยแพร่และนำไปปฏิบัติ มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของรชการหน่วยงาน 
ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 9๙.๔๔  
   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน พบว่าหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน การให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 99.๔๐  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล พบว่าหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลดานการบริหารงาน  
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส ได้
คะแนนสูงสุดเฉล่ียร้อยละ ๕๕.๑๓ 
   ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต พบว่าหน่วยงานมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต และมีมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุดเฉล่ียร้อยละ ๒๕.๑๐ 
 
   จุดแข็ง จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 จาก 3 แบบตัวช้ีวัด ได้แก่ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีได้ส่วนเสียภายใน (IIT),  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนท้ังส้ิน 10 ตัวช้ีวัด พบว่ามีคะแนนสูงร้อยละ ๑๐๐ ห้าตัวช้ีวัด
ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด และ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกท้ังยังคำถึงคุณภาพในการให้บริการแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     จุดที่ควรพัฒนา  จาก “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 จากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) พบว่ามีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๙ ได้แก่ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
๕๕.๑๓, ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๒๕.๑๐ ตามลำดับ 

  ทุกตัวช้ีวัดซึ่งสะท้อนถึงการสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในบางส่วน หรือเล็กน้อย  
ในด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต, การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ การใช้งบประมาณ   
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ส่วนที่ 4  
การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 

 
          จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประมศึกษามหาสารคาม เขต 1เป็นรายตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานควรพฒันาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น จำนวน ๒ ตัวชี้วัด  
ท่ีมีค่าคะแนนต่ำท่ีสุดไม่ถึง 99 คะแนน ตามกระบวนงานมาเป็นจุดท่ีควรพัฒนาให้ได้คะแนนถึงร้อยละ 99   
ดังนี ้

1. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล พบว่าหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลดานการบริหารงาน  
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส ได้
คะแนนสูงสุดเฉล่ียร้อยละ ๕๕.๑๓ 
  แนวทางการพัฒนาการแกไ้ขปัญหาการทุจริต ซ่ึงเป็นตัวชีวั้ดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น  
ควรดำเนินการดังนี้ 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จะต้องสร้างการรับรู้ และแพร่ข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน  ให้มากยิ่งขึ้น อาทิ  
  (1)  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก ่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียง
เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ 
    (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
การให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมี
การกำกับติตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมได้แก ่การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
 
 (3)  ช่องทางการร้องเรียน การส่งหลักฐานการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน สร้างความ
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเองในการ
ร้องเรียน 
ต่าง ๆ เข้ามาท่ีหน่วยงาน 
  (4)  นโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
  2. ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต พบว่าหน่วยงานมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต และมีมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุดเฉล่ียร้อยละ ๒๕.๑๐ 
  แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น  
ควรดำเนินการดังนี้ 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จะต้องสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ใหม้ากยิ่งขึ้นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการท้ังการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
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อนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการท่ีถูกต้องชัดเจน เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี
การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วยกระบวนการเฝ้าระวงั ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ต่อไป 
 
 การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ คือ 
  1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และสร้างการรับรู้ 
                   เร่ืองแก้ไขปัญหาการทุจริต, การใช้ทรัพย์สินของราชการ  และใช้งบประมาณภายใน
หน่วยงาน   

กิจกรรม ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ การติดตาม การรายงานผล 
1.1 ส่งเสริมให้เกิด
การส่ือสารงานของ 
โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม ท้ัง
ภายในและภายนอก 
เพื่อสร้างการรับรู้  

1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานจัดทำมาตรการ 
3. ออกแบบและวางแผนการ
ส่ือสารท้ังภายในและภายนอก  
4. เผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่
บุคลากรภายใน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่ือสารเรื่อง
แก้ไขปัญหาการทุจริต, การใช้
ทรัพย์สินของราชการ  และใช้
งบประมาณภายในหน่วยงาน  
ผ่านช่องการประชาสัมพันธ์ และ
การรับรู้ต่าง ๆ ของ โรงเรียน
อนุบาลมหาสารคาม 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
1. นางสาวขนิษฐา 
กำเนิดทอง รอง
ผู้อำนวยการฯ ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป  
2. นายจำรัส มงคล
มะไฟ 
3. นางอังคาบ เฮง
ตระกูล 
 

ก.ค. - ก.ย. 
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มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และสร้างการรับรู้  
เร่ืองแก้ไขปัญหาการทุจริต, การใช้ทรัพย์สินของราชการ  และใช้งบประมาณภายในหน่วยงาน   

ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
----------------------------------------- 

 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหารทุกระดับ ประชาชน 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานตำแหน่งและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งในการ ส่งเสริมให้เกิดการส่ือสารงานของ โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม ท้ังภายในและภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้ 
โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
 1. ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้แก่ 
  1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา 
  1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ในสังกัดท่ีเกษียณอายุราชการ 
ไปแล้ว 
  1.3 หน่วยงานทางการศึกษาอื่น เช่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต๑ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามและวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
มหาสารคาม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น 
  1.9 องค์กรต่างๆ ในชุมชนท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 
  1.10 ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปอื่นๆ 
 2. แนวทางการการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และสร้างการรับรู้ 
  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนำกิจกรรมการแกป้ัญหาการทุจริต,ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้เชิงรุกใหแ้กผู้่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.10 ได้รับทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และผู้รับผิดชอบรายงานผล
การดำเนินงานและปัญหาใหผู้้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้รับทราบ 
 
 3. ลักษณะการดำเนินงาน 
  3.1 วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
   3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ 

3.3 ออกแบบและวางแผนการส่ือสารท้ังภายในและภายนอก  
3.4 เผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.10 
 

4. ผู้รับผิดชอบ 
  โรงเรียน  ได้มอบหมายใหก้ลุ่ม กลุ่มบริหารงานท่ัวไป โดย นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง รอง
ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป, นายจำรัส มงคลมะไฟ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป, นางอังกาบ 
แผ่ตระกูล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป และนายณัฐวุฒิ วาโยพัด  ตำแหน่ง ครู เป็นผู้รับผิดชอบมาตรการ และ
แนวทางการปฏิบติังานสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังภายในและภายนอก และ
รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  


