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คำนำ 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการนำผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment :ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มา
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา เพ่ือนำมากำหนดแนวทาง/มาตรการในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีใ่ห้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA ) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดคุณธรรมในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้จัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA ) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มาวิเคราะหจ์ุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา เพ่ือนำมากำหนดแนวทาง/มาตรการในการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิด
คุณธรรมในการทำงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และพัฒนา
หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือเกดิธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  มีการ
ดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญ ลด
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
                                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมา 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครฐัมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )" ปัจจุบัน
การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ทีส่ำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็น 
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ให้เป็น มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครฐั ทัว่ประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมิน ได้รบัทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อ
ประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะดว้ยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศ
ขัน้ตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้นบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า
หน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจะก่อให้เกิดการ
ทุจรติ การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะ
ดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนา
และปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หนว่ยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์
การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน
เช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2563 - 2564 ให้ดำเนินการโดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการศึกษาทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกีย่วกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม 
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ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากท้ังในประเทศและต่างประทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการประเมิน  

1.2 การพัฒนาการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้ศึกษารายละเอียด
แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยให้
ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรบัรู้การทุจริต
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเปน็ไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การ
ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาข้อมูล ทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินด้านความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือใน
ระดับสากลเพ่ิมเติม เพื่อพัฒนา เกณฑ์การประเมินให้สามารถคิดการป้องกันการทุจริตเชิงรกุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการ เครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอืน่ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินการ และมุ่งเน้นการ่วมดำเนินการ
ขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมินดังนี้ 
 1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมนิที่ดี อันได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simple 
and Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable 
  2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่ 
ข้าราชการและบุคลากรภายในที่คละตำแหน่งตั้งแต่ระดับลงจนถึงระดบับน ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไปจน 
ถึงผู้บริหารระดบัสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ 
   3) ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม  
(Soft Corruption) และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประเมินเกีย่วกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มี 
เลย (Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการการทุจริตด้วย 
  4) หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมินต้องได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำผลการประเมินไป 
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นตันทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป
รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมนิด้วย 
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  5) ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้
องคาพยพในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน 
  6) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึก
กังวล 
  7) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัว 
  นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งไสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITAS) เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการกำกับ ติดตามการประเมินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองตอ่การนำข้อมูลไป 
สู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้ 
 

1.3 แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1) กลุ่มเป้าหมายการประเมิน 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า "ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหนว่ยงานให้ความ
ร่วมมือและเขา้ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใชแ้นวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด..." สำนักงาน 
ป.ป.ช. จึงได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่าง ๆ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาคันคว้าข้อมูลเพื่อทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องเข้า
รับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักท่ีสำคัญ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วน
ราชการ กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และนอกจากนี้ ยังได้คันคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือกำหนดเป็น
กลุ่มเป้าหมายการประเมนิให้ถูกต้องและครบถ้วนมากท่ีสุดโดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพแสดงกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 
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  จากแผนภาพข้างต้น จึงสามารถจัดประเภทหน่วยงานภาครัฐออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ กรมหรือเทียบเท่า 
องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ในสังกัดกระทรวง หน่วยงานของรัฐที่ไม่สังกัดกระทวง 
หน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรี จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ) องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล (หน่วยงานธุรการ) และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา และหนว่ยงาน
ภาครัฐที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่สถาบันอุดมศึกษา (ในกำกับของรัฐ) และกองทุน (นิติบุคคล) จึงได้กำหนดให้เป็น
กลุ่มเป้าหมายการประเมินด้วย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่นอกเหนือจากกลุ่มประเภทหรือลักษณะข้างต้นที่มีการ
แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมินด้วย 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทบทวนหน่วยงานของแต่ละกลุ่มประเภทหรือลักษณะข้างต้นจากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ แล้วพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 8,301 หน่วยงาน โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้ 
ตารางแสดงกลุ่มประเภท จำนวน และแหล่งอ้างอิงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 

ประเภทหน่วยงาน จำนวน แหล่งอ้างอิงข้อมูล 
องค์กรอิสระ องค์กรอิสระ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละแห่ง 
องค์กรอัยการ องค์กรอัยการ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ศาล ศาล (หน่วยธุรการ) 3 พระราชบัญญัติจัดตั้งแตล่ะแห่ง 
รัฐสภา หนว่ยงานในสังกัดรัฐสภา 3 พระราชบัญญัติจัดตั้งแต่ละแห่ง 
 
 
 
ราชการ
ส่วนกลาง 

กรมหรือเทียบเท่า 145 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

องค์การมหาชน 39 
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคก์ารมหาชนแต่ละ
แห่ง 

รัฐวิสาหกิจ 54 
ฐานข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
และพระราชบัญญัติจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 

หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ 29 กฎหมายจัดตั้งของแต่ละหน่วยงาน 

ราชการส่วน
ภูมิภาค 

จังหวัด 76 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
เฉพาะ 

สถาบันอุดมศึกษา 83 กฎหมายจัดตั้งของแต่ละหน่วยงาน 

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. 2563 
 

  สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง 
และทำให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุง
ในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อยเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online 

  ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จำเป็นที่จะต้องมหีลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการ
ประเมิน ITA Online ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการดำเนินการประเมินใน
ภาพรวม โดยมีหน้าที่กำหนดกลไกและกระบวนการในการขบัเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาออนไลน์ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆในการประเมิน การ
กำกับติดตามการประเมินและการดำเนินการต่อผลการประเมินเพ่ือนำเสนอต่อ  
  สำนักงานป.ป.ช.สำนักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทในการร่วมกำหนดแนวทางและร่วมกำกับติดตามการประเมิน
รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆในการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน มีจำนวน 245 เขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จำนวน183 เขต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต จำแนกออก     เป็น 18 เขตตรวจ
ราชการ ดังนี้ 

เขตตรวจราชการ ประกอบด้วย จำนวนเขตพื้นที ่
เขตตรวจราชการ 1 สพป.กรุงเทพมหานคร 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1-2  
สพป.นนทบุรี เขต 1 - 2 
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1- 2 
สพม.นนทบุรี 
สพม.พระนครศรีอยุธยา 

รวม 9 เขต 

เขตตรวจราชการ 2 สพป.ชัยนาท  
สพป.ปทุมธานี เขต 1-2  
สพป.ลพบุรี  
สพป.สิงห์บุรี  
สพป.สระบุรี เขต 1-2  
สพป.อ่างทอง  
สพม.ปทุมธานี  

รวม 12 เขต 
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เขตตรวจราชการ ประกอบด้วย จำนวนเขตพื้นที ่
สพม.ลพบุรี  
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  
สพม.สระบุรี 

เขตตรวจราชการ 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1-2-3-4  
สพป.ราชบุรี เขต 1-2 
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1-2-3  
สพป.นครปฐม เขต 1-2  
สพม.กาญจนบุรี 
สพม.ราชบุรี  
สพม.สุพรรณบุรี  
สพม.นครปฐม  

รวม 15 เขต 

เขตตรวจราชการ 4 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2  
สพป.เพชรบุรี เขต 1-2 
สพป.สมุทรสาคร  
สพป.สมุทรสงคราม  
สพม.ประจวบคีรีขันธ์  
สพม.เพชรบุรี 
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  

รวม 9 เขต 

เขตตรวจราชการ 5 สพป.ชุมพร เขต 1-2  
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1-2-3-4 
สพป.พัทลุง เขต 1-2  
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-2-3  
สพป.สงขลา เขต 1-2-3 
สพป.สตูล  
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
สพม.นครศรีธรรมราช  
สพม.พัทลุง 
สพม.สงขลา สตูล  

รวม 19 เขต 

เขตตรวจราชการ 6 สพป.กระบี่  
สพป.ตรัง เขต 1-2  
สพป.พังงา  
สพป.ภูเก็ต  
สพป.ระนอง 
สพม.ตรัง กระบี่  
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง   

รวม 8 เขต 

เขตตรวจราชการ 7 สพป.นราธิวาส เขต 1-2-3  
สพป.ปัตตานี เขต 1-2-3  

รวม 12 เขต 
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เขตตรวจราชการ ประกอบด้วย จำนวนเขตพื้นที ่
สพป.ยะลา เขต 1-2-3  
สพม.นราธิวาส  
สพม.ปัตตานี  
สพม.ยะลา  

เขตตรวจราชการ 8 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1-2  
สพป.สมุทรปราการ เขต 1-2 
สพป.ชลบุรี เขต 1-2-3  
สพป.ระยอง เขต 1-2  
สพม.ฉะเชิงเทรา 
สพม.สมุทรปราการ  
สพม.ชลบุรี ระยอง  

รวม 12 เขต 

เขตตรวจราชการ 9 สพป.จันทบุรี เขต 1-2  
สพป.ตราด  
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1-2 
สพป.นครนายก  
สพป.สระแก้ว เขต 1-2  
สพม.จนัทบุรี ตราด  
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก  
สพม.สระแก้ว  

รวม 11 เขต 

เขตตรวจราชการ 10 สพป.บึงกาฬ  
สพป.เลย เขต 1-2-3  
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1-2 
สพป.หนองคาย เขต 1-2  
สพป.อุดรธานี เขต 1-2-3-4  
สพม.บึงกาฬ  
สพม.เลย หนองบัวลำภู  
สพม.หนองคาย  
สพม.อุดรธานี  

รวม 16 เขต 

เขตตรวจราชการ 11 สพป.นครพนม เขต 1-2  
สพป.มุกดาหาร  
สพป.สกลนคร เขต 1-2-3 
สพม.นครพนม  
สพม.มุกดาหาร  
สพม.สกลนคร  

รวม 9 เขต 

เขตตรวจราชการ 12 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1-2-3  
สพป.ขอนแก่น เขต 1-2-3-4-5 
สพป.มหาสารคาม เขต 1-2-3  

รวม 18 เขต 
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เขตตรวจราชการ ประกอบด้วย จำนวนเขตพื้นที ่
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1-2-3  
สพม.กาฬสินธุ์ 
สพม.ขอนแก่น  
สพม.มหาสารคาม  
สพม.ร้อยเอ็ด  

เขตตรวจราชการ 13 สพป.ชัยภูมิ เขต 1-2-3  
สพป.นครราชสีมา เขต 1-2-3-4-5-6-7 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-2-3-4  
สพป.สุรินทร์ เขต 1-2-3  
สพม.ชัยภูมิ 
สพม.นครราชสีมา  
สพม.บุรีรัมย์  
สพม.สุรินทร์  

รวม 21 เขต 

เขตตรวจราชการ 14 สพป.ยโสธร เขต 1-2  
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-2-3-4  
สพป.อำนาจเจริญ  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1-2-3-4-5  
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร  
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  

รวม 14 เขต 

เขตตรวจราชการ 15 สพป.เชียงใหม่ เขต 1-2-3-4-5-6  
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1-2 
สพป.ลำปาง เขต 1-2-3  
สพป.ลำพูน เขต 1-2  
สพม.เชียงใหม่ 
สพม.แม่ฮ่องสอน  
สพม.ลำปาง ลำพูน  

รวม 16 เขต 

เขตตรวจราชการ 16 สพป.เชียงราย เขต 1-2-3-4  
สพป.น่าน เขต 1-2  
สพป.พะเยา เขต 1-2  
สพป.แพร่ เขต 1-2  
สพม.เชียงราย  
สพม.น่าน  
สพม.พะเยา  
สพม.แพร่ 

รวม 14 เขต 

เขตตรวจราชการ 17 สพป.ตาก เขต 1-2  
สพป.พิษณุโลก เขต 1-2-3  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1-2-3  

รวม 16 เขต 
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เขตตรวจราชการ ประกอบด้วย จำนวนเขตพื้นที ่
สพป.สุโขทัย เขต 1-2  
สพป.อุตรดิตถ ์เขต 1-2  
สพม.ตาก 
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์  
สพม.เพชรบูรณ์  
สพม.สุโขทัย  

เขตตรวจราชการ 18 สพป.กำแพงเพชร เขต 1-2  
สพป.นครสวรรค์ เขต 1-2-3  
สพป.พิจิตร เขต 1-2  
สพป.อุทัยธานี เขต 1-2  
สพม.กำแพงเพชร  
สพม.นครสวรรค์ 
สพม.พิจิตร  
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท  

รวม 13 เขต 

รวมทั้งหมด 245 เขต 
 

  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการประเมินที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที ่6 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้งา่ยต่อการใช้
งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 นอกจากนี ้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดที ่6.4 การกำกับดแูลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการ
กำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วยดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษาเอกสาร
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงศึกษาขัน้ตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาดำเนินการ 
และการใช้งานระบบ ITA Online เพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
กำหนด   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการตำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนเกิด
ความเข้าใจ รวมถึงศึกษาขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาดำเนินการ และการใช้งานระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
System: TAS) ช่วยปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเกิดธรรมาภิบาล เพ่ือส่งผล
การประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ส่วนที่  2 

เกณฑ์การประเมิน และระเบียบวิธีการประเมิน 

  ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 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
วิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International)  นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทาง
วิชาการเพ่ิมเติม  การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่
เกี่ยวขอ้ง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน  ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการ
ทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม  รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน  CPI  ของประเทศไทยในระยะยาวได้โดยจำแนกออกเป็น  
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1) การปฏิบัติหน้าที่ 
   2) การใช้งบประมาณ 
   3) การใช้อำนาจ 
   4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
   5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   6) คุณภาพการดำเนินงาน 
   7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
   9) การเปิดเผยข้อมูล 
  10) การป้องกันการทุจริต 

   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  จำแนกออกเป็น  3  เครื่องมือ ดังนี้ 

   1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  Transparency 
Assessment: IIT)  หมายถึง  บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร  ผู้อำนวยการ/
หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน  ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน  ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 
ปี   นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าระบบ ITA Online 2019 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีเคยมารับบริการหรือมา
ติดต่อกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  นับตั้งแต่ในปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 
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   3. แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment: 
OIT)  เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด  และไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจหน่วยงานละ  1  ชุด 
โดยเข้าระบบ ITAS เพ่ือตอบแบบสำรวจ 1 ชุด การตอบแบบสำรวจ OIT  ในแต่ละข้อคำถาม  ให้ผู้ดูแลระบบของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถระบุ URL ไดม้ากกว่า 
1 URL ในแต่ละขอ้ 
 

การประมวลผล 
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉลีย่ของข้อคำถาม

จากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลีย่ของข้อคำถาม
จากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวช้ีวัด - - คะแนนเฉลีย่ของทุกข้อ
คำถามในตัวช้ีวัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด คำแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลีย่ของทุกข้อ
คำถามในตัวช้ีวัด 

คะนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัด
ย่อย ในตัวช้ีวัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัด
ในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัด
ในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ของทุกตัวช้ีวัด
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 ระดบั 

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 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นหน่วยงานที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  โดยนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง  
 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ประจำปี 2563 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินจำนวน 10 ตัวชี้วัด   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ
เฉลี่ยร้อยละ 99.54 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ AA (Excellence)  
สูงเป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยศูนย์กลางในการ
ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
   1.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( 
Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 จำแนกตามเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินโดยมีคะแนนทั้ง  3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้  

- คะแนนจากผู้มีได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  Transparency  
Assessment: IIT) ได้คะแนนเท่ากับเฉลี่ยร้อยละ 29.63 จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน  

- ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment: EIT) ได้คะแนนเท่ากับเฉลี่ยร้อยละ 29.91 จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 
คะแนน  

- คะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity  
and Transparency Assessment: OIT) ได้คะแนนเท่ากับเฉลี่ยร้อยละ 40 จากค่าน้ำหนักคะแนน 40  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 1 ผลคะแนนการประเมิน ITA แยกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตัวชี้วัดการประเมิน จำนวนข้อ
คำถาม 

ผลคะแนน ของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ IIT) จำนวน 30 ข้อ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 6 99.49 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 6 98.10 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 6 99.10 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินราชการ 6 98.46 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 6 98.72 

              คะแนนรวม IIT = 98.77 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสำรวจ EIT) จำนวน 15 ข้อ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 5 99.93 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 5 99.38 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 5 99.79 

             คะแนนรวม EIT = 99.70 

หน่วยงานเปิดเผยข้อมูล  (แบบสำรวจ OIT) จำนวน 43 ข้อ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย : 33 ข้อมูล) 
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
   9.2 การบริหารงาน 
   9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
   9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
   9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  

 
 

9 
8 
7 
4 
5 

100 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
(ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย : 10 ข้อมูล) 
   10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 

8 
2 

100 

                                                            คะแนนรวม OIT = 100 
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       คำนวณคะแนนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ดังนี้  

 
 

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 99.54 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ AA (Excellence) และ
จัดอันดับผลคะแนนจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากจำนวน 225 
หน่วยงาน พบว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 2 
เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 2) สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
 

2. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 จำแนกรายละเอียด
ตามตัวชี้วัด เรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล พบว่าหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลดานการบริหารงาน 
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส ได้
คะแนนสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 100.00  อยู่ในระดับ AA (Excellence)  
   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต พบว่าหน่วยงานมีการดำเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต และมีมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ  100.00 อยู่ในระดับ 
AA (Excellence) 
   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน พบว่าหน่วยงานมีกระบวนการสร้างความรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด เป็นไปอย่างเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นหลัก  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.93 อยู่ในระดับ AA 
(Excellence) 

ประเด็นการประเมิน น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ยที่ไดร้ับ 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 

IIT 30 98.77 29.63 

EIT 30 99.7 29.91 

OIT 40 100 40 

คะแนนรวม 99.54 
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   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน พบว่าหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน การให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.79 ได้ระดับ AA  
(Excellence)  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ พบว่าการปฏิบัติงานโดยไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด และการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคลากรภายนอกเพ่ือผลตอบแทนอนาคต และการ
ปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.49 อยู่ในระดับ AA  (Excellence)
  
  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่าหน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่ติดต่อมีลักษณะเข้าถึงง่าย และหลากหลาย
ช่องทาง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.38 ได้ระดับ AA  (Excellence)  
   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ พบว่าการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจ
ของผู้บังคับบัญชา ไม่สั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เสี่ยงต่อการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.10  ได้
ระดับ AA  (Excellence)  
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่าการรับรู้ของบุคลากรภายในต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน และหน่วยงานมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน รวมถึง
การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.72 ได้ระดับ AA  (Excellence)  ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่าการรับรู้ของบุคลากรภายในได้รับทราบกระบวนการในการขออนุญาต
ที่ชัดเจน สะดวก มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เผยแพร่และนำไป
ปฏิบัติ มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของรชการหน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
98.46  ได้ระดับ AA  (Excellence)  
   ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ พบว่าการรับรู้ถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แต่ตนเองและพวก
พ้อง รวมถึงการเบิกจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางฯลฯ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
98.10 ได้ระดับ AA  (Excellence)  
  จุดแข็ง จากผล “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ประจำปีงบประมาณ 2563 จาก 3 แบบตัวชี้วัด 
ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่ามีคะแนนสูง 
กว่าร้อยละ 98.00 ทุกตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังคำถึงคุณภาพใน
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การให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการ
ผ่าน E-Service อย่างดียิ่ง  
     จุดที่ควรพัฒนา  จากผล “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ประจำปีงบประมาณ 2563 จากแบบ 
วัดการรับรู้ของผู้มีได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่ามีคะแนน
ต่ำกว่าร้อยละ 100   จำนวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
99.93 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.79  ตัวชี้วัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.49 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 99.38 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.10 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.72, ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
98.46 และตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.10 ตามลำดับ 

  จาก 8 ตัวชี้วัด ที่ควรพัฒนาสะท้อนถึงการสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในและภายนอก
บางส่วน ได้แก่ คุณภาพการดำเนินงาน การปรับปรุงระบบการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ ประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร การใช้อำนาจ การแก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้ทรัพย์สินของราชการ  และการใช้งบประมาณ   

 
คะแนนได้ 99.54 ระดับคุณภาพ AA (Excellence)  

 
 

       แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินจำแนกรายละเอียดตามตัวช้ีวัด 
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ส่วนที่ 4  
การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 

 
          จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประมศึกษามหาสารคาม เขต 1  เป็นรายตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 8 ตัวชี้วัด  
ที่มีค่าคะแนนต่ำที่สุดไม่ถึง 100 คะแนน ตามกระบวนงานมาเป็นจุดที่ควรพัฒนาให้ได้คะแนนถึงรอ้ยละ  100   
จากการวัดการรับรู้ของผู้มีได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการวัดการรับรู้ของผู้มีได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้ 

 1. ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.10 
 2. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.46   

  3. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.72 
  4. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.10   
  5. ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.38 
  6. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.49   

7. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.00 
8. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.93  
 

 แนวทางการการพัฒนา 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จะต้องสร้างการรับรู้ และ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในการปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักตามาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
มุง่มั่น เต็มความสามารถ และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นลักษณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าที่ของ
รัฐอย่างมีคุณธรรม และกิจกรรมงดรับของขวัญเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ  
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต้องสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ด้านคุณภาพของงาน และส่งเสริม สนับสนุน เน้น
ย้ำให้เจ้าหน้าปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่า
เทียมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งจะสะท้องถึงการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณธรรม  
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 การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ คือ 
  1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และสร้างการรับรู้                    

กิจกรรม ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ การติดตาม การรายงาน
ผล 

1.1 ส่งเสริมให้เกดิการ
สื่อสารงานของ สพป.
มหาสารคาม เขต 1 ทัง้
ภายในและภายนอก เพื่อ
สร้างการรับรู ้
 
 
 
 
 

1. วิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
จัดทำมาตรการ 
3. ออกแบบและวางแผนการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอก  
4. เผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่
บุคลากรภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสื่อสารเรื่องแก้ไขปญัหาการทจุริต, 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  และใช้
งบประมาณภายในหน่วยงาน  ผ่านช่อง
การประชาสัมพันธ์ และการรบัรู้ตา่ง ๆ 
ของ สพป.มหาสารคาม เขต 1  
 

กลุ่มอำนวยการ 
1. นางอุนาภรณ์  แสงแก้ว  
2. นางปัญญพร  ครองยุต ิ
3. นายธนารตัน์  สีหลิ่ง 

ก.ค. - ก.ย. 64 ก.ย. 64 

1.2 กำกับ ตดิตาม  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ตดิตาม  
2. ดำเนินการ ติดตาม ท้ังแบบ  
Face to Face และ ระบบ Online  
3. สรปุ/รายงานผลการดำเนินงาน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม ฯ 
1. นางขนิษฐา ชนะศร ี
2. นายทองคำ นาสมตรีก 
3. นายตันติกร ขุนาพรม 

ส.ค.-ก.ย. 64 ก.ย. 64 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่  22 – 25  มิถุนายน  2564 โดย ดร.สมศักด์ิ  ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม 
เขต 1 เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



  

กิจกรรมที่ 3 สรรหามาตรการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
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