มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจำปงบประมาณ 2564

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ
กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตนและนําขอมูลผลการประเมิน
รวมทั้ง ขอ เสนอแนะไปปรับ ใชใ นการพัฒ นาและยกระดับ การดํา เนิน งานของหนว ยงานไดอ ยา งเหมาะสม เพื่อ แสดง
ใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลือ่ นมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปราม
การทุจ ริต รวมทั้ง สะทอ นถึง ความตั้ง ใจของหนว ยงานในการยกระดับ มาตรฐานการดํา เนิน ตามหลัก ธรรมาภิบ าล(Good
Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วดั ทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก(1) การปฏิบัติหนาที่
(2) การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต
(6) คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล
(10) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของ ผูรับ
บริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบน เว็บไซตของ
หนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครัง้ นี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการวิเคราะหผลการ
ประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนิน การของหนว ยงานภาครัฐ ของสํา นัก งานเขตพื้น ทีก ารศึก ษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ครัง้ นี้ จะชวยสนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ในครั้งตอไปยิ่งขึน้

สํานักงานเขตพืน้ ทีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม

1.หลักการและเหตุผล
สํานักงานงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่อ งมือ การประเมิน เชิง บวกเพื่อ เปน มาตรการปอ งกัน การทุจ ริต และเปน กลไกในการสรา งความตระหนัก ให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา การประเมิน คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปจจุบันการ
ประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ ไดถ ูก กํา หนดเปน กลยุท ธท ี่ส ํา คัญ ของ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเปนการ
ยกระดับ ใหเปน การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ ใหเปน มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐทีเ่ ขารับ
การประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดำเนิ น งานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากการประเมิ น สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.20 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยูใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได ค ะแนน 95.43 ซึ่ ง ถื อ ว า มี คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดำเนิ น งานอยู ใน ระดั บ AA ( ดี เยี่ม ) โดย ตัวชี้วัดที่ 10 ไดคะแนนสู งสุ ด 100 คะแนน สวนตัว ชี้วั ดที่ ได
คะแนนต่ำกวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 2 ไดคะแนน 88.97 คะแนน
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ปงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นตัวชี้วัด
คะแนน
ระดับ
หมายเหตุ
1
การปฏิบัติหนาที่
98.28
ผาน
ผาน/ไมผาน
2
การใชงบประมาณ
88.97
ผาน
ผาน/ไมผาน
3
การใชอำนาจ
96.08
ผาน
ผาน/ไมผาน
4
การใชทรัพยสินของราชการ
93.38
ผาน
ผาน/ไมผาน
5
การแกไขปญหาการทุจริต
93.02
ผาน
ผาน/ไมผาน
6
คุณภาพการดำเนินงาน
97.93
ผาน
ผาน/ไมผาน
7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
98.05
ผาน
ผาน/ไมผาน
8
การปรับปรุงระบบการทำงาน
96.69
ผาน
ผาน/ไมผาน
9
การเปดเผยขอมูล
90.92
ผาน
ผาน/ไมผาน
10
การปองกันการทุจริต
100.00
ผาน
ผาน/ไมผาน

3.การวิเคราะหขอมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึง จุดแข็งและจุดออนที่จะตองพัฒนา ดังตอไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 90) จํานวน 9 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรอยละ 98.28 เปนคะแนนจากการประเมินการ
รับ รูข องบุค ลากรภายในหนว ยงานตอ การปฏิบ ัต ิง านของบุค ลากรในหนว ยงานของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ย วขอ งกับ
การปฏิบัตงิ านโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากขึ้นในเรืองการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ใหบริการแกผมู าติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รจู ักกันเปนสวนตัว อยางเทาเทียมกัน
(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ ไดคะแนนรอยละ 89.56 เปนคะแนนจากการรับรู
ของบุค ลากรภายในหนว ยงานตอ การใชอ ํา นาจของผูบ ัง คับ บัญ ชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ย วขอ งกับ การ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัตงิ าน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ ซึ่งจะตอง
เปน ไปอยา งเปน ธรรมและไมเลือ กปฏิบ ัต ิ เห็น ไดว า บุค ลากรภายในหนว ยงานคอ นขา งมีค วามเชื่อ มั่น ตอ การใช
อํานาจของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(3) ตัวชีว้ ัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนรอยละ 93.38 เปนคะแนน
จากการประเมิน การรับ รูข องบุค ลากรในหนว ยงานตอ การใชท รัพ ยส ิน ของทางราชการ ในประเด็น ที่เกี่ย วขอ ง
กับ พฤติก รรมของบุค ลากรภายในการนํา ทรัพ ยส ิน ของราชการของหนว ยงานไปเปน ของตนเองหรือ นํา ไปให
ผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืม
โดยบุคลากรภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชดั เจนและสะดวก
จะเห็นไดวา สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของราชการที่คอนขางชัดเจน เปนระบบ และเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ
รวมทั้งมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการคอนขางชัดเจน
(4) ตัวชีว้ ัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 93.02 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุด ในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานมีการ
จัด ทํา แผนงานดา นการปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต เพื่อ ใหเกิด การแกไ ขปญ หาการทุจ ริต อยา งเปน รูปธรรม
(5) ตัวชีว้ ัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนรอยละ 97.93เปนคะแนนจากการรับรูของ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัตหิ นาที่ของเจาหนาที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนด และเปนไปอยางเทา
เทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน/ใหบริการของหนวยงานแกผรู ับบริการ
ผูมา ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติ
หนาที่อยาง มีคุณธรรม และประเมินการรับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาที่เรียก รับเงิน ทรัพยสิน
หรือ ประโยชนอื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัตหิ นาที่ นอกจากนี้ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานและการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานที่จะตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลักไมมีการเอื้อ
ประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
(6) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารไดคะแนนรอยละ 98.05 เปนคะแนนจากการประเมิน
การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสือสารในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรืองตางๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญกับ
การสื่อ สารในเรือ งผลการดํา เนิน งานของหนว ยงานและขอ มูล ที่ส าธารณชนที่ค วรรับ ทราบรวมทั้ง การจัด ใหม ี

ชองทางใหผรู ับบริการ ผูมาติดตอ หรืผมู ีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใช
บริการ รวมทั้งการจัดใหมีชองทางใหผมู าติดตอราชการ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย
ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ
(7) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนนรอยละ 96.69 เปน
คะแนนจากการประเมิน การรับ รูข องผูร ับ บริก าร ผูม าติด ตอ หรือ ผูม ีส ว นไดส ว นเสีย ของหนว ยงานตอ การ
ปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบตั ิงานของ
เจา หนา ที่แ ละกระบวนการทํา งานของหนว ยงานใหด ีย ิ่ง ขึ้น โดยหนว ยงานมีก ระบวนการเปด โอกาสให
ผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในบัตรสนเทศ ความพึงพอใจ หรือในที่
ประชุมในการประชุมตางๆ
(8) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 90.92 เปนคะแนนจากการ
เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบนั บนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธ ขอมูล
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ
ไดแก แผนการใชจายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสใน
หนวยงาน ไดแก การจัดการเรือ่ งรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพร
ขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงหนวยงานมีความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน
(9) ตัวชีว้ ัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 100 เปนคะแนนจาก
การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของ
ผูบริหาร การประเมินความเสียงเพื่อปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่ง การเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการเปดเผยขอมูลยังไมชัดเจน
หรือตรงประเด็นกับสิง่ ที่ ป.ป.ช. กําหนด หรือตองการ
3.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชีว้ ัดที่ไดคะแนนตํากวารอยละ 90) จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชีว้ ัดที่ 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 88.97 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับ การใชจ า ยเงิน งบประมาณ นับ ตั้ง แตก ารจัด ทํา แผนการใชจ า ยงบประมาณประจํา ปแ ละเผยแพรอ ยา ง
โปรง ใสไปจนถึง ลัก ษณะการใชจ า ยงบประมาณของหนว ยงานอยา งคุม คา เปน ไปตามวัต ถุป ระสงคแ ละไมเอื้อ
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคา
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ควรใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได

4.ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนน
ตัวชี้วดั ที่ 1 การปฏิบัตหิ นาที่ (98.28)
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ (88.97)
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ (96.08)
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ (93.38)
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต (93.02)
บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบ ัต ิง าน โดยบุค ลากรสว นใหญม ีค วามเชื่อ มั่น และแสดงความไวว างใจตอ การบริห ารงานของ
ผูบริหารที่มุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผลโดยสิง่ ที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนา
สําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นทีควรพัฒนา
(1)สรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการ
2.การใชงบประมาณ (1)การรับ รูเ กี่ย วกับ แผนการใชจ า ย
งบประมาณประจําปของหนวยงาน
ใชจายงบประมาณประจําปให
(2)การใชจายงบประมาณ
บุคลากรในหนวยงาน
(2)เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน
หนวยงานมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
(3)มีชองทางเพื่อใหบุคลากร
ภายในหนวยงานสารถแจงเบาะแส
ที่สงสัย โดยมีมาตรการคุมครองผู
รองเรียน

4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) ไดคะแนน
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (97.93)
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (96.05)
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (96.69)
บงชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงาน
วา ยึด หลัก ตามมาตรฐานขั้น ตอนและระยะเวลาทีก ํา หนดไว โดยมีก ารใหข อ มูล ที่ช ัด เจนแกผ ูร ับ บริก ารอยา งตรงไปตรงมา
ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เปนเงิน
ทรัพยสิน และผลประโยชนอื่นๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล (90.92)
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต (100)
บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบเพื่อการเปดเผยขอมูลตางๆ ในระดับพอใช เพื่อใหสาธารณชนไดรับ
ทราบขอมูลอยางถูกตองและเปนปจจุบนั ประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชีว้ ัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
10.การปองกันการทุจริต
(1)การดําเนินการเพื่อปองกันการ (1)การแสดงเจตจํานงสุจริตของ
ทุจริต
ผูบริหารและการมีสวนรวมของ
(2)มาตรการภายในเพื่อปองกัน
ผูบริหาร
การทุจริต
(2)การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ปองกันการทุจริตและการ
ดําเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ ง
การทุจริต
(3)การจัดทําแผนปองกันการ
ทุจริตและแสดงผลความกาวหนา
ในการดําเนินงานตามแผนปองกัน
การทุจริต การรายงานผลการ
ดําเนินการปองกันการทุจริต
(4)มาตรการสงเสริมความโปรงใส
และปองกันการทุจริตภายใน
หนวยงาน

5.ประเด็นทีจ่ ะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำสุด
(1) ตัวชีว้ ัดที่ 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 88.97 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับ การใชจ า ยเงิน งบประมาณ นับ ตั้ง แตก ารจัด ทํา แผนการใชจ า ยงบประมาณประจํา ปแ ละเผยแพรอ ยา ง
โปรง ใสไปจนถึง ลัก ษณะการใชจ า ยงบประมาณของหนว ยงานอยา งคุม คา เปน ไปตามวัต ถุป ระสงคแ ละไมเอื้อ
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคา
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ควรใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได

6.ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหดีขนึ้
มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผูรับผิดชอบ
การกํากับติดตาม
(1)การรับ รูเ กี่ย วกับ แผนการใช
จัดประชุมและจัดทํา
-กลุมนโยบาย แผนปฏิบัติการประจําป
จายงบประมาณประจําปของ
แผนปฏิบัติการประจําป
และแผน
งบประมาณ
หนวยงาน
งบประมาณใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว
ชแี้จงระเบียบและ
-กลุม
รายงานความกาวหนา
(2)การใชจายงบประมาณ
กฎหมายที่เกีย่ วของ และ บริหารงาน
และสรุปผล ณ สิ้น
เรงเบิกจายงบประมาณ
การเงินฯ
ปงบประมาณ
-หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน
(3)การดําเนินการเพื่อปองกันการ -ชแี้จงระเบียบและ
-กลุม
รายงานความกาวหนา
ทุจริต
กฎหมายที่เกีย่ วของ
บริหารงาน
และสรุปผล ณ สิ้น
การเงินฯ
ปงบประมาณ
-หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน
-กลุมกฎหมาย
และคดี
-ดําเนินการใหความรูและ -กลุมนิเทศฯ
ขับเคลื่อนนโยบายในระดับ
สถานศึกษา
(4)มาตรการภายในเพื่อปองกัน -ชแี้จงระเบียบและ
-กลุม
รายงานความกาวหนา
การทุจริต
กฎหมายที่เกีย่ วของ
บริหารงาน
และสรุปผล ณ สิ้น
การเงินฯ
ปงบประมาณ
-หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน
-กลุมกฎหมาย
และคดี
-เปดเผยขอมูลตางๆ ของ -กลุมนโยบาย
หนวยงานใหสาธารณชน และแผน
ไดรับทราบ
-กลุม ICT

ตอ
มาตรการ
(5) นโยบายการสรางคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ชแี้จงระเบียบและ
กฎหมายที่เกีย่ วของ
-เปดเผยขอมูลตางๆ ของ
หนวยงานใหสาธารณชน
ไดรับทราบ

ผูรับผิดชอบ
-กลุมนโยบาย
และแผน

การกํากับติดตาม
ดําเนินการแลว

