รายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :-ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ มุ่ ง หวั ง
ให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและ
น าข้ อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้ อเสนอแนะไปปรับ ใช้ใ นการพัฒ นาและยกระดับ การดาเนิน งานของ
หน่ ว ยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานใน
การยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10
ตัว ชี้ วัด ได้ แ ก่ (1) การปฏิบัติ ห น้ าที่ (2) การใช้ง บประมาณ (3) การใช้ อานาจ (4) การใช้ ทรัพ ย์สิ น
ของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
(8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผล
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)
ซึ่ง
ผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อันจะนาไปสู่การพัฒนาต่อไป
ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้อานวยการกลุ่ม และบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง ในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการการดาเนินงานของหน่วยงานจนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
มกราคม 2563

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพม. เขต 42
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพม. เขต 42
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แสดงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา
2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
3. แนวทางการนาผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก
- ผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ 2563
การขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้วางแผนดาเนินการขับเคลื่อนโดยทึมงานที่มีความรู้ความสามารถและ
เข้มแข็ง โดยแบ่งเป็น ทีมนา ได้แก่ ผอ.สพม.42 และ รอง ผอ.สพม.42 ทีมทา ได้แก่ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และทีมประสาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการดาเนิ นงาน โดยทั้ง 3 ทีม ให้ ความสาคัญ และมี ความตระหนัก ตั้งใจขับเคลื่อนกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีความสุจริต โปร่งใส ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสรุปและรวบรวมผลการดาเนินงาน และส่งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการประเมิน ITA Online ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อเป็นการพัฒ นาและยกระดับผลการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จึงกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่ผ่านมา (พ.ศ.2558 - 2562) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562

ผลคะแนน ITA
73.12
81.89
85.39
85.51
81.18

ระดับคุณธรรม
สูง
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
B

ผลต่างของคะแนน ITA
+ 8.77
+ 3.5
+ 0.12
- 4.33

1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.18 ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดยผลการประเมินด้านแบบสารวจการรับรู้
ของบุคลากรภายใน (แบบ IIT) ร้อยละ 24.48 ผลการประเมินด้านแบบสารวจการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(แบบ EIT) ร้อยละ 25.15 และผลการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (แบบ OIT) ร้อยละ 31.56
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1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แยกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบตั หิ น้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสือ่ สาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
91.18
74.19
86.97
74.10
81.56
91.34
80.85
80.85
79.28
72.32

ระดับ
A
C
A
C
B
A
B
B
B
C

หมายเหตุ
2
8
3
9
4
1
5
6
7
10

คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 - 100
85.00 -94.99
75.00 -84.99
65.00 -74.99
55.00 -64.99
50.00 – 54.59
0 – 49.99

หมายเหตุ

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
จากผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
แต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังนี้
ตัว ชี้วัด ที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 91.18 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติ งานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสาคัญมากขึ้น
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติด ต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็น ส่ว น
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน

3
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ภารรวมมีคะแนนร้อยละ 74.19 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น
ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย จะเห็นได้ว่า หน่วยงาน
ควรให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองมากขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 86.97 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่ง
จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการ
ใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์ สินของราชการ ภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 74.10 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการภายในหน่วยงานไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก จะเห็นได้ว่าบุคลากรอาจได้รับทราบและปฏิบัติ รวมทั้งมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการค่อนข้างน้อย
ตัวชี้ วัด ที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 81.56 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานมีการจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมามีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยสร้างความรู้
สร้างความตระหนักและร่วมกันกาหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพื้นที่ อย่างไรก็ดี ก็ควร
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการควรดาเนินการตามแผนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 91.34 เป็นคะแนน
จากการประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติด ต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่ อคุณภาพ
การดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้มีการให้ข้อมูล
ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ
เรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้ง
มีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินการ
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 80.85 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนที่ควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ ผู้ มาติดต่อราชการสามารถติด ต่อสอบถามให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุ จริต ของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 80.85 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่ อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการดาเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 79.28 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การลบริหาร
งาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และ (5) การส่ งเสริ มความโปร่ งใสในหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ การจัด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จริ ต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร
และการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบควรเตรียมการวางแผน และพัฒนาการดาเนินการเผยแพร่
ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ให้มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.32 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิด เผยการดาเนินการต่าง ๆ ของ
หน่ ว ยงานให้ สาธารณชนได้ รับทราบ 2 ประเด็ น คือ (1) การดาเนินการเพื่ อป้องกันการทุจ ริต ได้แ ก่
เจตจานงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์ก ร และแผนปฏิบัติ การป้องกั น การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่ อป้อ งกันการทุจ ริต ได้แ ก่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความสาคัญในการกาหนดมาตรการ และ
นามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจังและยั่งยืน
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3. แนวทางการนาผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้อง
พัฒนาอย่างยิ่ง จานวน 3 ตัวชี้วัด ซึ่งได้คะแนนระหว่าง 65.00 -74.99 (ระดับ C ) ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่พัฒนา
ตัวชีว้ ัดที่ 2
1. การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การใช้งบประมาณ
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2. การใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการ
ถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุดาเนินการ
ประสงค์ของงบประมาณทีต่ งั้ ไว้และไม่ 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี
เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มหรือพวกพ้อง
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
3. การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
งบประมาณ
4. การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
3. มีชอ่ งทางให้บุคลากรภายใน
และการตรวจรับพัสดุ ด้วยความ
สามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอือ้ ประโยชน์ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
4. ปรับปรุงมาตรการการจัดซื้อ
5. การเปิดโอกาสในการมีสว่ นร่วม
จัดจ้าง และให้มีการกากับ ติดตาม
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
โดยคณะกรรมการ
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัดที่ 4
1. บุคลากรในหน่วยงานมีการเอา
1.สร้างและปลูกฝังจาสานึกที่ดีและ
การใช้ทรัพย์สินของ
ทรัพย์สินของราชการไปเป็นของ
กาหนดมาตรการเพื่อกากับควบคุม
ราชการ
ส่วนตัวหรือนาไปให้กลุม่ พวงพ้อง
2.กาหนดขัน้ ตอนที่ชดั เจนและสร้าง
2. ขัน้ ตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
การรับรู้ให้บุคลากรรับทราบและ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติอย่างจริงจัง
ในหน่วยงานมีความสะดวก
3.กาหนดขัน้ ตอนวิธีการที่ชดั เจนให้
3.การขอยืมทรัพย์สินของราชการ
บุคลากรรับทราบและปฏิบตั ิงาน
ไปใช้ปฏิบตั ิงาน บุคลากรมีการ
ถูกต้อง
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
4.กาหนดขัน้ ตอนวิธีการที่ชดั เจนให้
4.บุคคลภายนอกมีการนาทรัพย์สิน
บุคคลภายนอกรับทราบและปฏิบตั ิ
ของราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต
5. สร้างการรับรู้ให้บคุ ลากรรับทราบ
อย่างถูกต้อง
และใช้ปฏิบตั ิ
5.การรับรูแ้ นวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน
6.กาหนดมาตรการและวิธีการกากับ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ควบคุมและตรวจสอบที่ชดั เจนและ
ที่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
5.มีการกากับดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มกี ารนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
หรือพวงพ้อง

6
ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต

ประเด็นการประเมิน
1. เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
2. การมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร
3. การประเมินความเสียงการทุจริต
ประจาปี
4. การดาเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงทุจริต
5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
6. แผนปฏิบตั ิการป้องกันการ
ทุจริตประจาปี
7. รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินการป้องกันในการทุจริต
8. รายงานผลการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริต
9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
10. การดาเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่พัฒนา
1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริต
3. มีชอ่ งทางให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกสามารถเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการให้ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนได้
4. การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ
ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทุกคน
ได้มีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน
5. การพัฒนาองค์ความรู้ และ
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
ในการทุจริตโดยเชิญวิทยากรจาก
สานักงาน ปปช. จังหวัดมาให้ความรู้
กับบุคลากร
6. มีการกาหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสให้
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด
ความเสี่ยงจากการทุจริต และ
กาหนดผูร้ ับผิดชอบ มีการกากับ
ติดตามอย่างสม่าเสมอ

7
แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน
1) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของหน่วยงาน และกาหนด
มาตรการในการบริหารงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจ้าง

2) การใช้จ่ายงบประมาณ

3) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
กาหนดแล้วเสร็จ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
(กาหนดแผนรายไตรมาส)
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
1. จัดประชุมชีแ้ จงการจัดทาแผนการใช้ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
จ่ายงบประมาณประจาปีให้บุคลากรใน
หน่วยงานและเผยแพร่ให้แต่ละกลุม่ งาน
ได้รบั รู้
2. กาหนดมาตรการในการบริหาร
เมษายน-พฤษภาคม 2563
งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างพร้อม
ทั้งแต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบ ผูก้ ากับ ติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงาน
จัดทาข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รบั ทราบและ
รอบ 6 เดือน
พิจารณาตรวจสอบรายงานผลการ
มีนาคม-เมษายน 2563
ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน
โดยทัว่ ถึง และระบุช่องทางการสอบถาม กันยายน-ตุลาคม 2563
เกี่ยวกับการดาเนินงานและ/หรือการใช้
จ่ายงบประมาณ
ควรมีการเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ
ดาเนินการต่อเนื่อง
จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหาร ทราบอย่างต่อเนือ่ ง

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหารและบุคลากรในสานักงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต กลุม่ บริหารการเงินฯ
42 รับรูแ้ ผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2563
ผู้บริหารและบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
42 รับทราบมาตรการและถือปฏิบตั ิ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับรู้รบั ทราบ กลุ่มบริหารงานการเงิน
การดาเนินงานของ สพม.42 ทั้ง
และสินทรัพย์
ระบบ และส่งผลให้มีความเข้าใจการ
ดาเนินงานของแต่ละโครงการซึง่ จะ
ทาให้การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ข้อมูล กลุ่มบริหารงานการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุของ
และสินทรัพย์
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

8
แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัดที่ 4 การการใช้ทรัพย์สินของราชการ
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
กาหนดแล้วเสร็จ
ประเด็นการประเมิน
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(กาหนดแผนรายไตรมาส)
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
1บุคลากรมีการนาทรัพย์สนิ ของ
1. จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝัง กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
ทางราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือ จาสานึกทีด่ ีให้แก่บคุ ลากร
เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสานึกที่ดี
นาไปให้กลุ่มพวกพ้อง
เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่า
ส่วนตน
2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความ
สะดวก
3) มีการดูแล ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มกี ารนาไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัวหรือกลุ่มพวกพ้อง

1.กาหนดขัน้ ตอน วิธกี าร และแบบ
ฟอร์มการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ในหน่วยงานทีช่ ัดเจนและสร้าง
การรับรู้ให้บุคลากรรับทราบและ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
1.กาหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธกี าร และ
จัดทาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ

ดาเนินการต่อเนื่อง

บุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอน วิธีการที่ถกู ต้อง

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

ดาเนินการต่อเนื่อง

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีการดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

9
แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประเด็นการประเมิน
1) เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
2) การมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
กาหนดแล้วเสร็จ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
(กาหนดแผนรายไตรมาส)
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริต 4
พฤษภาคม-มิถุนายน
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2563
ภาษาจีน และภาษาพื้นเมือง และ
แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดย รอง ผอ.สพม.42
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.42 และ
มอบสื่อแสดงสัญลักษณ์ในการป้องกัน
การทุจริตโดยมอบให้กบั ผู้บริหารองค์กร
กลุ่ม/หน่วย ในการรณรงค์สร้างการรับรู้
และปฏิบัติ
2. การกาหนดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ทุกเช้า
วันจันทร์ โดยมีกิจกรรม 5 อย่าง เคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคา
ปฏิญญาเขตสุจริต

ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 -08.30 น.และวันที่มกี าร
ประชุมสัมมนา ณ ห้อง
ประชุมราชสิทธิเวที
สพม.42

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
กาหนดแล้วเสร็จ
ประเด็นการประเมิน
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
(กาหนดแผนรายไตรมาส)
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1. การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์
มิถุนายน 2563
ประจาปีงบประมาณ 2563
ความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ 2563
4) การดาเนินการจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
2. การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการความเสี่ยงของ สพม.42 โดยมี
วิทยากรจากสานักงาน ปปช. ร่วม
บรรยายให้ความรูแ้ ละกระบวนการ
จัดการความเสี่ยงในองค์กร
6) แผนการป้องกันการทุจริต
7)รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนการป้องกันการ
ทุจริต
8) รายงานผลการดาเนินงานการ
ป้องกันการทุจริต

1. การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
สพม.42 ประจาปีงบประมาณ 2563
ในวงเงินงบประมาณ 150,000 บาท
2. การเผยแพร่แผนฯ รายงานการกากับ
ติดตามและผลการดาเนินงาน

มิถุนายน 2563

มีนาคม-กันยายน 2563

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้ หน่วยตรวจสอบภายใน
มีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง
กลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจงาน เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมี
ส่วนร่วมในการกาหนดแผนการลด
ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
ได้รบั องค์ความรูแ้ ละแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงของ สพม.42
พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลือ่ นองค์กรใน
การป้องกันการทุจริต
ผู้บริหาร บุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผูอ้ านวยการ
โรงเรียน ครู ผู้รับบริการ ได้รับทราบ
แผนงาน โครงการกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตในองค์กรจากช่อง
ทางการเผยแพร่ทหี่ ลากหลาย และมี
ส่วนขับเคลือ่ นโครงการ/กิจกรรม

กลุ่มอานวยการ

ประเด็นการประเมิน
9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน
10) การดาเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
กาหนดแล้วเสร็จ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
(กาหนดแผนรายไตรมาส)
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
1. กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจานง
มิถนุ ายน-กันยายน 2563
สุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส จานวน 7 เรื่อง ให้บคุ ลากร
ได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิ

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คน ปฏิบัตหิ น้าที่ตามภารกิจของ
สพม.42 เป็นไปตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

กลุ่มอานวยการ

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลือ่ นการป้องกันการทุจริตของ
องค์กร

2. มีการกากับติดตามการ
ดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส

ภาคผนวก
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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