
คํานํา 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน         

ตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 1 ซึ่งเป็นไปตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส โดยกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมมำตรกำรต่ำงๆ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 1 ที่ได้ประกำศให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติ เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำ
ตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำนให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและ
ส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลให้หน่วยงำน
ภำครัฐสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561  – 2580) ซึ่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรม และควำมโปร่งใส ฉบับนี้หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ จะเป็นประโยชน์ในกำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งผลต่อกำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของ
ประเทศไทยให้มีอันดับ และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

 

 

   (นำยถำวร  คูณิรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
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สารบัญ 

คํานํา  
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจําปี พ.ศ.๒๕๖4  

1.1.กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
                  ประจ ำปีงบประมำณ 2565                                                                      4 

1.2.ผลกำรประเมินและกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  6 

1.3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรประเมิน ITA ปีงบประมำณ 2564 ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข 
กำรด ำเนินงำนทีแ่สดงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนำ     8 

1.3.1 ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน   8 
1.3.2 ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก   11 
1.3.3 ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ    13 
1.3.4 สรุปภำพรวมในกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับคุณธรรม 

                    และควำมโปร่งใส (ITA) ของ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 16 
1.4. แนวทำงกำรน ำผลจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564   
ไปสู่กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565    16 

1.5. แนวทำงกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1  
      ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565                                                               19 

ส่วนที่ 2 การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1                                  20 
2.1.นโยบำยกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม ควำมโปร่งใส จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 20 

2.1.1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)    20 
2.1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2565) 20 
2.1.3 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 – 2579)    21 
2.1.4 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   21 
2.1.5 นโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 21 

2.2.กำรประเมินและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในกำรปฏิบัติงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 22 

2.2.1 กำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1   22 

2.2.2 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565      22 
 



3 
 

สารบัญ(ต่อ) 

 
2.3. กำรมีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม ควำมโปร่งใส จริยธรรมและ 

             จรรยำบรรณวิชำชพี :ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  42 
2.4 .กำรปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565         53  
2.5.กำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 54 

ส่วนที่ 3 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ          55 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 
 

ส่วนที ่1 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจําปี พ.ศ.๒๕๖4 

1.1.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2564 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ไม่ได้มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลกำรประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่ำนั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงำน
ภำครัฐได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ 
มีกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แนวทางการประเมิน 
1. แหล่งข้อมูลในการประเมิน 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐแต่ละหน่วยงำน ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 

1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หมำยถึง บุคลำกรของหน่วยงำน ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร 
ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง ที่ท ำงำน
ให้กับหน่วยงำนภำครัฐมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมำยถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงำนของรัฐอ่ืนที่เคยมำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำน
ภำครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมำ 

1.3 เว็บไซต์ หมำยถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงำนภำครัฐที่ใช้ในกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะ 
2. เครื่องมือในการประเมิน 

2.1 แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
2.2 แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
2.3 แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 

3. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  โดยกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ ำไว้  
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก โดยกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ ำไว้ 
3.3 เว็บไซต์ของหน่วยงำน เก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนทุกหน่วยงำน 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ก ำ ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล แ บ บ  Internal Integrity and Transparency 

Assessment (IIT) เป็นกำรน ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
4.2 ก ำ ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล แ บ บ  External Integrity and Transparency 

Assessment (EIT) เป็นกำรน ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
4.3 ก ำ ร เก็ บ ร วบ ร วม ข้ อ มู ล แ บ บ  Open data Integrity and Transparency 

Assessment (OIT) เป็นกำรด ำเนินกำรโดยให้หน่วยงำนตอบค ำถำมในระบบ ITAS 
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5.กรอบการประเมิน ปี 2565  จํานวน   10 ตัวช้ีวัด ทั้งหมด  3 เครื่องมือ 
  1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  2. กำรใช้งบประมำณ   
  3. กำรใช้อ ำนำจ                                 
  4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร                
  5. กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต                                         
   

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
  7. กำรใช้งบประมำณ                     
  8. กำรใช้อ ำนำจ                              

 
       9. กำรเปิดเผยข้อมูล                         
  10. กำรป้องกันกำรทุจริต                           

6. เกณฑ์ระดับผลการประเมิน 
  1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ (IIT) 30% 
  2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ (EIT) 30% 
  3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ (OIT) 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ บ บ วั ด ก ำ ร รั บ ผู้ มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(แบบ IIT) 

แ บ บ วั ด ก ำร รั บ ผู้ มี 
ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
ภำยนอก (แบบ EIT) 

แบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูล(แบบ OIT)     
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1.2.ผลการประเมินและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงาน
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.1 กำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 หน่วยงำนได้                  
ให้ควำมส ำคัญและให้ควำมร่วมมือขับเคลื่อนอย่ำงเต็มที่ โดยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ITA Online ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้คะแนน 88.51 เป็นล ำดับที่ 185 ของประเทศ กำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ 
A (ผ่ำนเกณฑ์) โดย ตัวชี้วัด กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำ
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 75.28 คะแนน 

2.2 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2559 - 2565) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ ผลคะแนน ITA ผลการดําเนินการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2559 65.83 ลดลง -13.51 
2560 90.70 เพ่ิมข้ึน +24.87 
2561 58.29 ลดลง -5.41 
2562 83.01 ลดลง -2.28 
2563 90.48 เพ่ิมข้ึน +7.47 
2564 88.51 ลดลง -1.97 

2.3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นรำยตัวชี้วัด ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่   
ที่ ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และจำกเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเรียงตำมตัวชี้วัด     
ไดค้ะแนน ดังนี ้

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ  หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.88 A  ผ่าน/ไม่ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 83.14 B  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 90.17 A  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

4 ก า ร ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ราชการ 

90.08 A  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.10 A  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 92.43 A  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.60 A  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

8 การปรับป รุ งระบบการ
ท างาน 

87.47 A  ผ่าน/ไม่ผ่าน 
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ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ  หมายเหตุ 
9 การเปิดเผยข้อมูล 75.28 B  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 100 A  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่ำน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่ำน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่ำน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่ำน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่ำน 
E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่ำน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่ำน 
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1.3. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564 ไปสู่การปรับปรุงแก้ไข      

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2565  ที่แสดงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา 
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เป็นรำยตัวชี้วัด มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลใน  
แตล่ะตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวช้ีวัดที่ 1-5  

ผลกำรประเมินได้คะแนนเท่ำกับ 88.51 อยู่ในระดับ A (Very Good) บ่งชี้ให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้ม
กำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำน โดยบุคลำกรส่วนใหญ่มีควำม
เชื่อมั่นและแสดงควำมไว้วำงใจต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่มุ่งสู่ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมี
ประสิทธิผล มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง ( ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จํานวน 4 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
หัวข้อ ร้อยละคะแนน

ที่ได้โดยรวม 
ระดับ ผล 

ค่าคะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 

การปรับปรุงแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่  1 
กำรป ฏิ บั ติ
หน้ำที่ 

93.88 A ผ่ำน วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อ
ก ำรป ฏิ บั ติ ง ำน ข อ งบุ ค ล ำก ร ใน
หน่วยงำนของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก
ต ำม ม ำต ร ฐ ำน  มี ค ว ำม โป ร่ ง ใส 
ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำม ขั้นตอน
และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ สะท้อนให้
เห็ น ว่ ำ  หน่ วยงำนมี แน วโน้ มกำร
ด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำร ควำม
โป ร่ ง ใส แ ล ะมี ม ำต ร ฐ ำน ใน ก ำ ร
ปฏิบัติงำนในระดับท่ีผ่ำนค่ำคะแนน 

หน่วยงำนควรให้
ควำมส ำคัญมำกข้ึน
ในเรื่องกำรให้ควำมรู้
ในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรในกำร
ให้บริกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกันและกำร
จัดท ำระบบงำนให้
ง่ำยต่อกำรรับบริกำร 

(2) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อํานาจ 
หัวข้อ ร้อยละคะแนน

ที่ได้โดยรวม 
ระดับ ผล 

ค่าคะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 

การปรับปรุงแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 3
กำรใช้
อ ำนำจ 

90.17 A ผ่ำน วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อ
กำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของ
ตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกำร
มอบหมำยงำน กำรประเมินผล กำร
ปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกร  

หน่วยงำนควรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นต่อกำร
ใช้อ ำนำจของ
ผู้บังคับบัญชำแก่ 
บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมีเก่ียวกับ 
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หัวข้อ ร้อยละคะแนน
ที่ได้โดยรวม 

ระดับ ผล 
ค่าคะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 
การปรับปรุงแก้ไข 

    เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่ำงๆ ซึ่งจะต้อง
ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นไปอย่ำงเป็น
ธรรม 

กำรมอบหมำยงำน
รวมถึงสร้ำงควำม
เข้ำใจในระบบงำนที่
ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำยภำรกิจ
งำน 

(3) ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
หัวข้อ ร้อยละคะแนน

ที่ได้โดยรวม 
ระดับ ผล 

ค่าคะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 

การปรับปรุงแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 4 
กำรใช้
ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 

90.08 A ผ่ำน วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรรับรู้ของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกร
ภำยในในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำร
ของหน่วยงำนไปเป็นของตนเอง หรือ
น ำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในกำรขอ
ยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร ทั้งกำร
ยืมโดยบุคลำกรภำยใน หน่วยงำนและ
กำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน 

หน่วยงำนจะต้องมี
กระบวนกำรในกำร
ขออนุญำตที่ ชัดเจน
และสะดวก เห็นได้ว่ำ 
บุคลำกรได้รับทรำบ
และน ำไปปฏิบัติ และ
มีกำรตรวจสอบกำร
ใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร และมีกำร
น ำระบบเทคโนโลยี
มำควบคุมก ำหนด
เพ่ือให้ง่ำยต่อกำร
บริหำรจัดกำรรวบถึง
ง่ำยต่อกำรตรวจสอบ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

(4) ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
หัวข้อ ร้อยละคะแนน

ที่ได้โดยรวม 
ระดับ ผล 

ค่าคะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 

การปรับปรุงแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 5 
กำรแก้ไข
ปัญหำกำร
ทุจริต 

91.10 A ผ่ำน วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรรับรู้ของ
บุคคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำนใน
ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้
ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง มีกำร 
จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต กำรจัดอบรมให้ 

หน่วยงำนควรให้
ควำมส ำคัญมำกข้ึน
ในเรื่องกำรรับรู้สร้ำง
กำรมีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อนกำร
ป้องกันกำร ทุจริตใน
หน่วยงำน เช่นกำร
จัดกิจกรรม/โครงกำร 
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หัวข้อ ร้อยละคะแนน
ที่ได้โดยรวม 

ระดับ ผล 
ค่าคะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 
การปรับปรุงแก้ไข 

    ควำมรู้ในด้ำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
อย่ำงเป็น รูปธรรม โดยวิทยำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญมำบรรยำยให้ควำมรู้ 
สร้ำงควำมตระหนักถึงภัยดังกล่ำว 

ต่ำงๆ ของหน่วยงำน
ควรมีกำรสอดแทรก
ควำมรู้หรือนโยบำย
ในกำรต่อต่ำงทุจริต
และกำรใช้ประโยชน์
ในช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ
ที่หน่วยมีให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด 

 

จุดที่ต้องพัฒนา ( ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ํากว่า ร้อยละ 85 ) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
หัวข้อ ร้อยละคะแนน

ที่ได้โดยรวม 
ระดับ ผล 

ค่าคะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 

การปรับปรุงแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 2 
กำรใช้
งบประมำณ 

83.14 B ไม่ผ่ำน วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อ
กำรกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของ
หน่วยงำน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ นับตั้งแต่กำร
จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ โดยไม่เอ้ือ 
ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง  

หน่วยงำนควรให้ 
ควำมส ำคัญ กับกำร
เปิดโอกำสให้
บุคลำกรภำยในและ
ภำยนอกให้มีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำย
งบประมำณของ 
หน่วยงำนไดม้ำกข้ึนมี
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ตำมท่ีหน่วยงำนได้
ก ำหนดขึ้นอย่ำง
เคร่งครัดและมีระบบ
กำรติดตำมจำก
ผู้บังคับบัญชำที่ได้รับ
มอบหมำยควบคุม
ก ำกับดูแล 
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1.3.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) ตัวช้ีวัดที่ 6-8  

ผลกำรประเมินได้คะแนนเท่ำกับ 88.5 อยู่ในระดับ A (Very Good) บ่งชี้ให้เห็นว่ำประชำชนหรือ
ผู้รับบริกำรยังมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำมีกำรด ำเนินกำรยึดหลักตำม มำตรฐำน
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ  ไม่น ำ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ และไม่พบว่ำมีกำรแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้      
ทั้งเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ โดย มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนำไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง ( ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ 85 ) จํานวน 3 ตัวช้ีวัด คือ 
 (1) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน  

หัวข้อ ร้อยละคะแนน
ที่ได้โดยรวม 

ระดับ ผล 
ค่าคะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 
การปรับปรุงแก้ไข 

ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 

92.43 A ผ่ำน วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่ วยงำนต่อ
คุณภำพกำร ด ำเนินงำนในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ ำที่ ของ
เจ้ำหน้ำที่  โดยยึดหลักตำมำตรฐำน 
ขั้นตอนและ ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
อย่ำงเคร่งครัด เห็นได้ว่ำประชำชน 
หรือผู้ รับบริกำรมีควำมเชื่ อมั่ น ใน
คุณภำพกำร ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอนและ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ มีกำรให้ข้อมูลที่
ชั ด เจ น  แ ก่ ผู้ รั บ บ ริ ก ำ ร  ไม่ น ำ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่ เหนือ
ผลประโยชน์สำธำรณะ และไม่พบว่ำ
ไม่มีกำรเรียกรับ สินบน 

หน่วยงำนควรมีกำร
พัฒนำปรับปรุง
พัฒนำระบบงำนให้
เอ้ือและอ ำนวยควำม
สะดวกต่อเจ้ำหน้ำที่
และผู้รับบริกำร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรพัฒนำระบบ 
เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ /
อินเทอร์เน็ต 
(Computer/ 
Internet Network) 
ให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึง
งำนบริกำรของ
หน่วยงำนร่วมถึงควร
ให้ควำมส ำคัญในกำร
เผยแพร่ผลงำนหรือ 
ข้อมูลสำธำรณะให้
เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 
กำรเพ่ิมช่องทำง
ติดต่อที่หลำกหลำย
ยิ่งขึ้น และก ำหนด
มำตรกำรเปิดโอกำส
ให้ผู้รับบริกำร หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจำก 
ภำยนอกเข้ำมำมีส่วน
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หัวข้อ ร้อยละคะแนน
ที่ได้โดยรวม 

ระดับ ผล 
ค่าคะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 
การปรับปรุงแก้ไข 

ร่วมในกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน 

(2) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
หัวข้อ ร้อยละคะแนน

ที่ได้โดยรวม 
ระดับ ผล 

ค่าคะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 

การปรับปรุงแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่  7 
ประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร 

85.60 A ไม่ผ่ำน วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อ
ประสิทธิภำพกำร สื่อสำรในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน
ที่ควรรับทรำบ รวมทั้งมีช่องทำงให้
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น 
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรใช้บริกำร
ของหน่วยงำน 

หน่วยงำนควรสร้ำง
ช่องทำงกำรรับรู้ของ
ผู้มำติดต่อรำชกำร
ส ำ ม ำ ร ถ ติ ด ต่ อ
ส อ บ ถ ำ ม ใ ห้
ข้อ เสนอแนะ และ
กำรร้ อ ง เรี ย น ก ำร
ทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำนด้วย ซึ่ง
จะสะท้ อ น ถึ งก ำร
สื่อสำรกับผู้รับบริกำร 
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 

(3) ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน 
หัวข้อ ร้อยละคะแนน

ที่ได้โดยรวม 
ระดับ ผล 

ค่าคะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 

การปรับปรุงแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 8 
กำรปรับปรุง
กำรท ำงำน 

87.47 A ผ่ำน วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำร
ป รั บ ป รุ งร ะบ บ กำร ท ำ งำน  ขอ ง
หน่วยงำนรวมถึงกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ และ ขั้นตอนกระบวนกำรใน
ก ำ ร ท ำ ง ำน ข อ งห น่ ว ย ง ำ น ให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน  

หน่วยงำนควรมีกำร
ด ำเนินกำรเปิดโอกำส
ให้ผู้รับบริกำร หรือผู้
มำติดต่อเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของ ผู้
มำติดต่อ รวมไปถึง
กำรน ำเทคโนโลยีมำ
ใช้ในกำรด ำเนินงำน
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หัวข้อ ร้อยละคะแนน
ที่ได้โดยรวม 

ระดับ ผล 
ค่าคะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 
การปรับปรุงแก้ไข 

เ พ่ื อ ให้ เกิ ด  ค ว ำม
สะดวกรวดเร็วมำก
ยิ่งขึ้น 

1.3.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวช้ีวัดที่ 9 - 10  

ผลกำรประเมินได้คะแนนเท่ำกับ 87.64  อยู่ในระดับ E (Extremely Poor) บ่งชี้ให้เห็นว่ำ หน่วยงำนมี
กำรวำงระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบยังไม่เป็นที่พอใจ จึงต้องมีกำร
ปรับปรุงวิธี และแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงไรก็ดี 
ซึ่งกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีจุดแข็งและ
จุดที่ต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ  
(1) ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

หัวข้อ ร้อยละคะแนน
ที่ได้โดยรวม 

ระดับ ผล 
ค่าคะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 
การปรับปรุงแก้ไข 

ตัวชี้วัดท่ี 10 
กำรป้องกัน
กำรทุจริต 

91.10 A ไม่ผ่ำน วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรเผยแพร่ข้อมูล
ที่ เป็ น ปั จ จุ บั น บ น เว็ บ ไซ ด์ ข อ ง
หน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ของหน่วยงำน ให้สำธำรณชน
ได้รับทรำบ 2 ประเด็น คือ  
(1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำร
ทุจริต ได้แก่  
(2) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำร
ทุจริต 

หน่วยงำนควร
ด ำเนินกำรก ำหนด
มำตรกำรภำยในเพ่ือ
ส่งเสริมควำมโปร่งใส
และป้องกันกำร
ทุจริต ต่ำงๆ ดังนี้ 
-มำตรกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่อ
สำธำรณะ  
-มำตรกำรให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
-มำตรกำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง  
-มำตรกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต  
-มำตรกำรป้องกัน 
กำรรับสินบน  
-มำตรกำรป้องกัน
กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตน
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หัวข้อ ร้อยละคะแนน
ที่ได้โดยรวม 

ระดับ ผล 
ค่าคะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 
การปรับปรุงแก้ไข 

กับผลประโยชน์
ส่วนรวมและ 
-มำตรกำร ตรวจสอบ
ก ำ ร ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ 
อ ย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม
ห น่ ว ย งำน ค ว ร ให้
ควำมส ำคัญ ในกำร
ก ำหนด 
-มำตรกำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรก ำกับ 
ติดตำมกำร
ด ำเนินกำรตำม 
-มำตรกำรอื่นๆ         
ที่เก่ียวข้องและจัดท ำ
รำยงำนเป็นผลกำร
ป้องกันเพ่ือ
ประกอบกำร
ตรวจสอบและ
ติดตำม 
-กำรก ำหนด
เจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำร  
-กำรประเมินควำม
เสี่ยงเพ่ือกำรป้องกัน
กำรทุจริต  
-กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร 
และ 
-จัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตที่
ก ำหนดไว้ 
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จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 85) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
หัวข้อ ร้อยละคะแนน

ที่ได้โดยรวม 
ระดับ ผล 

ค่าคะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอ 

การปรับปรุงแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 9 
กำรเปิดเผย
ข้อมูล 

75.28 B ไม่ผ่ำน วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรเผยแพร่ข้อมูล
ที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงำน 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำน
ให้สำธำรณชนทรำบ โดยสำมำรถแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเด็น คือ  
(1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนปฏิบัติ
กำร กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร  
(3) กำรบริหำรงบประมำณ  
(4) กำรบริหำรงำนบุคคล และ 
(5) กำรส่ ง เส ริม ควำม โป ร่ ง ใส ใน
หน่วยงำน ซึ่งเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นที่แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของ
ห น่ ว ย ง ำน  แ ต่ ยั งมี บ้ ำ งหั ว ข้ อ ที่
หน่วยงำนไม่ได้ด ำเนินกำรหรือน ำลง
ระบบเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประเมิน 

หน่วยงำนควรให้
ควำมส ำคัญกำร
เปิดเผยข้อมลูของ
หน่วยงำนในระบบ
สำธำรณะไห้มำก
ยิ่งขึ้น มีกำรปรับปรุง
รูปแบบกำรน ำเสนอ
เว็บไซต์หน่วยงำนให้
ง่ำยต่อกำรค้นหำ 
และมีรูปแบบที่
ทันสมัยน่ำสนใจ 
รวมถึงส่วนงำนที่
รับผิดชอบในหัวข้อ
ประเมินมีกำรติดตำม
งำนที่ได้รับ
มอบหมำยร่วมถึง
ปรับปรุงข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 

 
1.3.4 สรุปภาพรวมในการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA)        

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จำกผลกำรประเมินและกำรรำยงำนวิ เครำะห์ผลกำรประเมินผลกำรประเมิน                   

โดยสรุปพบว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีประเด็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่
จะตอ้งแก้ไขและพัฒนำหน่วยงำนตำมผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ปีงบประมำณ 2565 คือ 

1 แผนหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต ยังไม่สำมำรถด ำเนินได้ครบตำมภำรกิจ 
2 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนยังไม่ครบถ้วน แต่ละกลุ่มยังไม่เป็นมำตรฐำน

เดียวกัน 
3  ร ำย ง ำน ผ ล ก ำ ร ใช้ จ่ ำ ย งบ ป ระ ม ำณ ป ร ะจ ำ ปี  ปั ญ ห ำ  ข้ อ เส น อ แ น ะ                    

ข้อมูลรำยละเอียดยังไม่ครบถ้วน 
4 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและ

หำรพัฒนำยังไม่ครบถ้วน 
5 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เข้ำถึงยำก ต้องพัฒนำ

เว็บไซต์ 
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1.4. แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ สพป.
อุบลราชธานี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้อง พัฒนำ
ตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
โดยด ำเนินกำรในภำพรวม ดังนี้ 
ประเด็นตัวช้ีวัด ภารกิจงานที่ต้อง

ดําเนินการ 
กําหนดระยะเวลา กลุ่มงาน/หน่วย 

ที่รับผิดชอบ 
กำรปฏิบัติหนำที่ -จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนให้

ครบทุกกลุ่มงำน 
-จัดท ำ/รวบรวมแนวทำง
กำรให้บริกำรครอบคลุม
ทุกกลุ่มงำนเป็นคู่มือกำร
บริกำรของหน่วยงำน 

ตุ ล ำคม  2 5 6 4  -
พฤษภำคม 2565 

ทุกกลุ่ม 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

กำรใช้งบประมำณ -ด ำ เนิ น กำรจั ดท ำแผน
แ ผ น ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย
งบ ป ระมำณ /แผน กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำและ
เผยแพร อย่ำงโปร่งใส ใช้
จ่ำยงบประมำณกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของหน่วยงำนอย่ำง
คุ้ ม ค่ ำ เปิ ด โ อ ก ำ ส ใ ห้
บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วม
ในกำรตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของ  

รอบ 6 เดือน 
ตุ ล ำคม  2 5 6 4  - 
เมษำยน 2565 
รอบ 12 เดือน 
ตุ ล ำคม  2 5 6 4  -
กันยำยน 2565 

กลุ่มบริหำรกำรเงินและ
สินทรัพย์ 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 

 หน่วยงำนของตนเองได้ 
-ใช้ จั ด ท ำ ช่ อ งท ำงก ำร
สอบ ถ ำม เกี่ ย วกั บ ก ำร
ด ำเนินงำนและ/หรือกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ 
-จัดอบรมประชำสัมพันธ์
ให้ ควำมรู้ ในกำรใช้จ่ ำย
งบประมำณแก่เจ้ำหน้ำที่
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 

 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ภารกิจงานที่ต้อง
ดําเนินการ 

กําหนดระยะเวลา กลุ่มงาน/หน่วย 
ที่รับผิดชอบ 

กำรใช้อ ำนำจ -ประชุมซักซ้อมท ำควำม
เข้ ำ ใจ ใน ร ะ บ บ ง ำ น ที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ภำรกิจงำน และกำรเปิด
โอกำสในกำรแสดงควำม
คิ ด เห็ น ใน ระบ บ งำน ที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ภำรกิจงำน 

ตุลำคม 
– เมษำยน 2564 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

ก ำ ร ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
รำชกำร 

-จัดท ำหลักเกณฑ์/ขั้นตอน
กระบวนกำรในกำรขอ
อนุ ญ ำต ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ 
ชัดเจนและสะดวก และ
ขั้นตอนกำรตรวจสอบกำร
ใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
โดยน ำระบบเทคโนโลยีมำ
ควบคุมก ำหนด 
 

รอบ 6 เดือน 
ตุ ล ำ ค ม  2 5 6 4 - 
เมษำยน 2565 
รอบ 12 เดือน 
กันยำยน 256 4 - 
ตุลำคม 2565 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
กลุ่มบริหำรกำรเงินและ
สินทรัพย์ 
 
ก ลุ่ ม ส่ ง เส ริ ม ก ำ ร จั ด
กำรศึกษำทำงไกล 

ก ำรแ ก้ ไข ปั ญ ห ำก ำ ร
ทุจริต 

-จั ด ป ร ะ ชุ ม ท บ ท ว น
นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้ อ ง กั น ก ำ ร ทุ จ ริ ต ใน
หน่วยงำน 
-จัดท ำแผนงำนด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของหนวยงำน 
และด ำเนินกำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม  

ตุ ล ำ ค ม  2 5 6 4 - 
เมษำยน 2565 
รอบ 12 เดือน 
กันยำยน 256 4 - 
ตุลำคม 2565 

ก ลุ่ ม พั ฒ น ำ ค รู แ ล ะ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ภารกิจงานที่ต้อง
ดําเนินการ 

กําหนดระยะเวลา กลุ่มงาน/หน่วย 
ที่รับผิดชอบ 

 -ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้บุคลกรภำยใน 
ในกำรร้องเรียนเมื่ อพบ
เห็ นกำรทุ จ ริตภ ำย ใน /
ภำยนอก 
-ก ำ ห น ด ม ำ ต ร ก ำ ร
กระบ วน กำร เฝ้ ำ ระวั ง 
ต ร ว จ ส อ บ ก ำ ร ทุ จ ริ ต
ภำยในหน่วยงำน รวมถึง
กำรน ำผลกำรตรวจสอบ
ของฝ่ำยตรวจสอบ จำกทั้ง
ภ ำ ย ใน แ ล ะ ภ ำย น อ ก 
หน่วยงำนไปปรับปรุงกำร
ท ำงำน 

  

กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร 

-เพ่ิมช่องทำงให้รับบริกำร 
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้สวนเสีย สำมำรถส่งค ำติ
ชมชม หรือควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำร                                 

ตุ ล ำคม  2 5 6 4  -
กันยำยน 2565 

ก ลุ่ ม ส่ ง เส ริ ม ก ำ ร จั ด
กำรศึกษำทำงไกล 
 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 

กำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน 

-กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิด 
ควำมสะดวกรวด เร็วมำก
และลดขั้ น ตอน ในกำร
ปฏิบัติงำน  
-รวบ ร วม ขั้ น ต อ น งำน
บริกำรต่ำงๆ และจัดท ำ
เป็นคู่มือกำรด ำเนินงำน
บริกำรของหน่วยงำน 

ตุ ล ำคม  2 5 6 4  -
กันยำยน 2565 

ทุกกลุ่มงำน 

ส ำหรับกำรน ำผลจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ไปสู่กำรปฏิบัติ งำนของหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ในตัวชี้ วัด                       
การเปิดเผยข้อมูล และ แนวทางการป้องกันการทุจริต  ซึ ่งจะอยู่ในหัวข้อแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)   มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ ่งใน
กำรปรับปรุงกำรท ำงำนของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 จึงแยกภำรกิจ
และวิธีกำรที ่ต ้องด ำเนินกำรตำมหัวข้อย่อยกำรประเมิน  โดยมีห้วงด ำเนินกำรใน รอบ 6 ตั ้งแต่เดือน 
ตุลำคม 2564 - เมษำยน 2565 และ รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ ตุลำคม 2564 -กันยำยน 2565 ดังนี้ 
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โดยมอบหมายกลุ่มงานผู้รับผิดชอบ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ดังนี้ 
ลําดับ ข้อมูล กลุ่มงานที่รับผิดชอบ จํานวนข้อ 

1 034 035 039 040 041 
042 043 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 7 

2 025  026 027 028  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 4 
3 025 026 027 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3 
4 01  02  03 07 08 09 

013 014 015 016 032 
036 037 038 

กลุ่มอ ำนวยกำร 14 

5 018 019 020 021 022 
023 024 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 7 

6 04 010 011 012  กลุ่มนโยบำยและแผน 4 
7 05 08 09 017 032  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 5 
8 06 029 030 031  กลุ่มกฎหมำยและคดี 4 
9 036 037  หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 
10 033  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 1 

 
1.5. แนวทางการติดตามการปฏิบัติงานของ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
โดยก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรและติดตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  ประจ ำปี 2565 ดังนี้ 

1.แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ก ำกับตัวชี้วัด/ประเด็นกำรประเมินกำรด ำเนินงำน/กำรบริหำร
องค์กรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1   

2.เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยและด ำเนินกำรให้ทันตำมกรอบ
ระยะเวลำ โดยคณะท ำงำนมีหน้ำที่ ดังนี้ 

1) น ำข้อมูลที่ตนเองรับผิดชอบส่งให้เจ้ำหน้ำที่ IT เพ่ือลงเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

2) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนต้องเข้ำไปตรวจดูข้อมูลในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 
ในเว็บไซต์ของหน่วยงำนว่ำมีอยู่และเป็นปัจจุบัน 

3) ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
เข้ำไปตรวจดูข้อมูลติดตำม ทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน และรำยงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนทรำบ 

4) ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ฯ แจ้งคณะท ำงำนทรำบถึงผลควำมคืบหน้ำในกำรประชุมแต่ละครั้ง  
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ส่วนที ่2  
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   
2.1.นโยบายการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ความโปร่งใส จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1.1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)     
  6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชน          
เพ่ือประชำชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท 
หน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึด
หลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยี  
ข้อมูลขนำดใหญ่  ระบบกำรท ำงำนที่ เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับ
มำตรฐำนสำกล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำร  ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์  สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มี
ประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรม มีกำรบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 

2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2565) 
  หลักกำรพัฒนำประเทศที่ส ำคัญในระยะแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2565) ยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลำง 
กำรพัฒนำ” โดยวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
  เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม   

ตัวชี้วัด 1.1  ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 1.2  คดีอำญำมีสัดส่วนลดลง 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม          
ที่พึงประสงค ์
  -  ส่งเสริมกำรเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นกำรฝึกเด็กให้รู้จักกำรพึ่งพำตนเอง มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ ำวัน และให้พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้เด็กสำมำรถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในกำรด ำเนินชีวิต 
  -  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ รวมทั้งเร่งสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในและโดยรอบสถำนศึกษำให้ปลอดภัยจำกอบำยมุข
อย่ำงจริงจัง 
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2.1.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)     
  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  วัตถุประสงค์ ที่ 3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้
รักสำมัคคี และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำหมำย ที่ 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 

2.1.4 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
วิสัยทัศน์ : สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตท่ียั่งยืน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพันฐำนให้เป็น "กำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ" มุ่งเน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำง
เท่ำเทียม และบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำชั้น
พ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้ 

2.1.5 นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
วิสัยทัศน์ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งกำร

เรียนรู้ จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน มุ่งสู่สำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 
พันธกิจที่ 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง

ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ

อย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึงและเท่ำเทียม 
3. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียน           

ให้มีควำมรู้ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพพัฒนำระบบ

บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยืดหลักปรัชญำ ของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน. 
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2.2.การประเมินและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
2.2.1 การประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 ปัจจุบันรัฐบำลมีนโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยถือเป็นวำระส ำคัญของชำติ
และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ 5 มกรำคม 2559 ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เข้ำร่วมรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) เพ่ือยกระดับธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐลดควำมเสี่ยงต่อปัญหำ กำรทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็น นักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่ 
รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
ต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติกำร
กระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ  มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำม
กรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุบลรำชธำนี 
เขต 1  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 1 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่เกิดขึ้น และขอบเขตควำมเสี่ยงกำรทุจริต  พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำร
แนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำส กำรทุจริต และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ยังได้วิเครำะห์กิจกรรมที่อำจจะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรง สู่
กำรก ำหนดมำตรกำร ในกำรควบคุมควำมเสี่ย ลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่หน้ำที่ให้
หลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมและยืดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง มีมำตรฐำน สร้ำงควำมเข้ำใจเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ปฏิบัติ
รำชกำรด้วยควำมระมัดระวัง ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
interests) 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงฯเป็นกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงที่จะเกิดประโยชน์รวมถึงผลกระทบที่ อำจ
เกิดขึ้น โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผล ประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุ่น แรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือจัดล ำดับ ควำม
เสี่ยง และออกแบบแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อไป โดยมีวิธีกำรโดยมีวิธีกำรดังนี้ 

1 ก ำหนดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
2 ประเมินควำมเสี่ยงในประเด็นต่ำงๆ ตำมตำรำงคะแนน โดยก ำหนดระดับที่ เหมำะสมกับ 

ประเด็นควำมเสี่ยงนั้น 5 ระดับๆ เพ่ือให้ทรำบถึงควำมรุนแรงและควำมส ำคัญโดยพิจำรณำจำก 
(1) โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นมำกน้อยเพียงใด 
(2) ผลกระทบของควำมเสี่ยง หำกเหตุกำรณ์นั้นๆ เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย

ระดับใด 

ตำรำงที่ 1 เกณฑ์ก ำหนดระดับโอกำส (Likelihood) ที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

ตำรำงที่ 2 เกณฑ์ก ำหนดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมำก ผิดวินัย 
4 สูง เสื่อมเสียภำพลักษณ์องค์กร 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม 
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง 

3. วิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง (Degree Of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับควำมส ำคัญ ในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำจำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะ เกิดควำมเสี่ยง(Likelihood) กับระดับควำม
รุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส x ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 
ระดับ ดั้งนี้ 
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ระดับความเสี่ยง=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
............................................................(Likelihood x Impact) 

 
ตำรำงที ่3 แสดงระดับของควำมเสี่ยง(Degree Of Risk) 

ระดับ ระดับความเสี่ยง  ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15 – 25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง(High Risk : H) 9 – 14 คะแนน 
3 4 – 8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ (Lowำ Risk : L) 1 – 3 คะแนน 

 
ตำรำงที่ 4 กำรแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน  
 ( 4 Quadrant) ในกำรแบ่ง 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง การแสดงสี 
    สัญลักษณ์ 

ต่ ำ (Low) – 3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง สีเขียว 

4 – 8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี สีเหลือง 
   มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง  
เสี่ยงสูง(High) 9 – 14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง สีส้ม 

15 – 25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ สีแดง 
   หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

 
4 น ำควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์มำจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1    

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  ก ำหนดควำมเสี่ยงที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติ จ ำนวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้ันตอนหรือตำมระเบียบทำงรำชกำร   
2. กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ        
3. กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว      
4. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง    
5.กำรเอ้ือประโยชน์ในกำรคัดเลือกข้ำรำชกกำรครู และบุคลกำรทำงกำรศึกษำในกำรรับรำงวัล 

  เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ
ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดใน
ตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 

ประเด็นความเสี่ยง 
โอกาสที่
จะเกิด 

ผลกระทบที่จะ
เกิด 

ระดับ  
ความเสี่ยง 

ลําดับ
ความเสี่ยง 

1. กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้ันตอนหรือ 
 ตำมระเบียบทำงรำชกำร 

3 3 9 1 

2. กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ 4 2 8 2 
3. กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 2 4 8 2 
4.กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2 3 6 3 
5.กำรเอ้ือประโยชน์ในกำรคัดเลือกข้ำรำชกกำรครู และ 

บุคลกำรทำงกำรศึกษำในกำรรับรำงวัล  
3 2 6 3 
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จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ได้ดังนี ้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสีย่งที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ลําดับ
ความเสี่ยง 

จัดลําดับ
ความสําคัญ
ของความ

เสี่ยง 

มาตรการกําหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

1. กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไป
ตำมข้ันตอนหรือตำมระเบียบ
ทำงรำชกำร 

1 

ล ำดับ 1 
(สูง = 9 
คะแนน) 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำม
เสี่ยง และมีมำตรกำรลด
ควำมเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ 

-ขำดกำรศึกษำระเบียบ 
-ระยะเวลำด ำเนินกำรมี
จ ำกัด 
 

2. กำรป้องกันกำรทุจริตไม่
เพียงพอ 2 

ล ำดับ 2 
(ปำนกลำง = 
8 คะแนน) 

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

-มำตรกำรป้องกันกำร
ทุจริตยังไม่เพียงพอ 

3. กำรน ำทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 2 

ล ำดับ 2 
(ปำนกลำง = 
8 คะแนน) 

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

-ระบบในกำรควบคุมยังไม่
รัดกุมเพียงพอ 

4.กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 3 

ล ำดับ 3 
(ปำนกลำง = 
6 คะแนน) 

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

-กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่รัดกุม 

5.กำรเอ้ือประโยชน์ในกำร
คัดเลือกข้ำรำชกกำรครู และ
บุคลกำรทำงกำรศึกษำใน
กำรรับรำงวัล  

3 

ล ำดับ 3 
(ปำนกลำง = 
6 คะแนน) 

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

-กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับ  
พวกพ้องในกำรพิจำรณำ
ผลงำน เพ่ือเป็นตัวแทน
ของหน่วยงำน 

 
  จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ในกำร

ปฏิบัติงำน ปี 2565 ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  ผลกำรวิเครำะห์ด้ำน
กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมขั้นตอนหรือตำมระเบียบทำงรำชกำร ระดับควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูง จ ำเป็นต้องเร่ง
จัดกำรควำมเสี่ยง และควรมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ไม่ถึงขั้นที่ต้องประเมินซ้ ำ 
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง ส่วนกำรวิเครำะห์ในด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ และกำรน ำทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ระดับควำมเสี่ยงอยู่ในระดับปำนกลำง ที่จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง  และมี
มำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส ำหรับกำรวิเครำะห์ในด้ำนกำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และด้ำนกำรเอ้ือประโยชน์ในกำรคัดเลือกข้ำรำชกกำรครู และ  บุคลกำรทำงกำรศึกษำใน
กำรรับรำงวัลอยู่ในระดับปำนกลำง เป็นควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้และในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำยังไม่พบ
ปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้ำหน้ำที่จึงยังไม่มีกำรก ำหนด มำตรกำรเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงหรือลดควำม
เสี่ย  
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ทั้งนี้ฯ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกและเกิดควำมตระหนักระมัดระวัง มิให้ เกิดเหตุกำรณ์มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จึงได้ก ำหนดแนวทำงและจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรปฏิบัติงำน  ที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้ง กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่ วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือเป็น
แนวทำง ในกำรพิจำรณำแยก ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้ำหน้ำที่ ให้เกิดควำมเข้ำใจ
ถูกต้อง เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ต่อไป 

2.2.2 การจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2565 

1 กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
กำรเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำร

จัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย ท ำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
ดังกล่ำว ซึ่งอำจท ำให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนได้ จึงได้จัดประชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจในกลุ่มงำนผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องทุกสัปดำห์  

.   
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2. การสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 
2.1 ได้มีกำรประกำศแสดงเจตจ ำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนโดย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ประกำศเจตจ ำนงว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
และควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส่ ในกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
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2.2 กิจกรรมแสดงเชิงสัญญำลักษณ์ ในกำรค ำมั่นที่จะน ำพำคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ทุกคน ให้ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพและร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงดีที่สุด  เช่น กำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง เพ่ือ
แสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ พร้อมทั้งกำรให้นโยบำยด้ำนเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมข้ำรำชกำรและบุคลำกร กำรประกำศเจตจ ำนงด้ำนกำรสุจริต รวมถึงแจ้งข้อรำชกำรและควำม
เคลื่อนไหวในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
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2.3 กำรสรุปผลและถอดบท เรียน กำรประเมิ นคุณ ธรรมและควำมโป ร่ งใส  (Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุ คลำกรในสั งกัดส ำนั กงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 ศึกษำเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำน โดยกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน
รวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งได้ประชุมซักซ้อมท ำควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินดังกล่ำว  
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2.4.กำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักเกณฑ์คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ เพ่ือให้บุคลำกรในสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ศึกษำเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำน โดยกำรแต่งตั้ง
คณะท ำงำนรวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งได้ประชุม
ซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินดังกล่ำว  
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3.การกําหนดมาตรการการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ด ำเนินกำรสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ระเบียบ 
กฎหมำยในเรื่องนั้นๆ ด้วยกำรให้ค ำแนะน ำวิธีกำร แนวทำงปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมำย และต้องมีวินัยในกำร
ปฏิบัติงำน และด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม ควำมโปร่งใส จริยธรรม
และจรรยำบรรณวิชำชีพในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เช่น 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องทุกข์    คู่มือช่องทางการร้องเรียนการทุจริตฯ 
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มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 

 
 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
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มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

 

 
 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
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4.ดําเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “การป้องกันการทุจริต” (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กิจกรรมการจิตสํานึก            
การอบรม “เสริมสร้างความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการ
ทุจริต 
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5.แนวปฏิบัติ มาตรการใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกใช้วัสดุครุภัณฑ์ควบคุม กํากับ ดูแลให้มีการดําเนินงานตาม
มาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงานควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ผ่านระบบออนไลน์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 
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6.การกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงทางระบบเทคโนโลยี 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นำยสุบรรณ  ลำสำ รอง ผอ.สพป.

อุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นประธำนกำรประชุม กลุ่มส่งเสริมทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร DLICT 
สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 โดยมี นำงอุณำรัตน์ ลำผ่ำน ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผนปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่ม DLICT 
พร้อมเจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือพัฒนำเว็บไซต์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 ให้มีประสิทธิภำพ

และตอบสนองควำมต้องกำรกำรเข้ำใช้บริกำรของผู้ใช้งำนได้มำกขึ้นต่อไป  
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7.การให้ความรู้ในรู้ผ่านคู่มือต่างๆ 
 -กำรจัดท ำคู่มือ ได้ท ำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำรบริหำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคคลำกรและให้หลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน 
โยมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน และสำระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้ำ
ข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่ำงกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ 
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8 .การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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2.3. การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ความโปร่งใส จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ :ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 1  

ปัจจุบัน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง 
พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส  โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมภำยในหน่วยงำนทั้งนี้
เพ่ือขับเคลื่อนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  ให้เป็น หน่วยงำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำร มีบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใส มีธรรมำภิบำล ผ่ำนกำรด ำเนินงำน และกิจกรรม ดังนี้ 

1.กำรมีส่วนร่วมกำรท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 โดย ก ำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อน
เป้ำประสงค์หลักของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ . 
ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อ
สังคม และให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ และจรรยำบรรณตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
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 2. ทุกส่วนงำนมีส่วนร่วมในกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน และต่อต้ำนกำรทุจริต ทุก
รูปแบบ โดยมอบนโยบำยให้ทุกกลุ่มขับเคลื่อน ปรับปรุง พัฒนำกลุ่มงำนทุกกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส กำรแสดงเชิงสัญลักษณ์ ต่ำงๆ  
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3. กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำ 
รวมถึงกำรเสริมสร้ำงจรรยำบรรณวิชำชีพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ใน
กำรประชุมอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม ควำมโปร่งใส จริยธรรม
และจรรยำบรรณวิชำชีพผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1   
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5. กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ในกำร
ประชุมฝ่ำยบริหำร เพ่ือวิเครำะห์เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
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5. .กำรมีส่วนร่วมในกำรให้ควำมส ำคัญในจรรยำบรรณวิชำชีพให้ครู ในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและ
ลดควำมเลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ นำยถำวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นประธำนกำรประชุมชี้แจง
กำรใช้คู่มือระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ สังกัด สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี 
รอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผอ.สถำนศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม
เพ่ือรับทรำบและสร้ำงควำมเข้ำใจ ในภำรกิจกำรขับเคลื่อนระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำตำม
บทบำทหน้ำที่ต่อไป  เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบำล
อุบลรำชธำนี อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 
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6. กำรเป็นผู้น ำในกำรด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงด้ำนควำมพอเพียงและกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
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7.กำรมีส่วนร่วมในกำรบริจำกน ำสิ่งของ เครื่องใช้ อุปโภค บริโภค มอบให้แก่ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จำก สถำนกำรณ์ โรคติดต่อไวรัส โคโรน่ำ 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลรำชธำนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเก่ียวกับหลักสูตร
จิตอำสำ 
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9.กำรส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเขต 3 ด ำรงตนด้วยควำมมี
ระเบียบ วินัย ผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ ตำมโครงกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำรที่ 10 
สู่กำรปฏิบัติ กิจกรรมฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือหลักสูตรวิชำชีพผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้
ชั้นสูง (A.T.C.) โดยมีบุคลำกรทำงกำรลูกเสือเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2565  
เวลำ 09.30 น. ณ หอประชุมค่ำยลูกเสือจังหวัดอุบลรำชธำนี (บ้ำนหนอง ไหล) อ.เมืองอุบลรำชธำนี                        
จ.อุบลรำชธำนี 
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10.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยจัด
ประชุมอบรมโครงกำรพัฒนำยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
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11.เสริมสร้างวัฒนธรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร ลดใช้แก้วพลาสติกใช้
ครั้งเดียวทิ้ง  

 

12. การเสริมสร้างวัฒนธรรมในการแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อยและรักษาวัฒนธรรม  
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13. เสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดท ำประกำศเจตนำรมณ์เป็น ๒ ภำษำ คือ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ประชำสัมพันธ์ไปยังทุกโรงเรียนในสังกัด 
และแจ้งให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ทรำบ และถือปฏิบัติ  
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2.4 การปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๓ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นหน่วย
ของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติชอบใน
หน่วยงำนรำชกำรและด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกบุคลำกรในสังกัดไม่สนับสนุนกำรทุจริตทุกรูปแบอย่ำงจริงจังโดยมี
กระบวนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญเป็นแนวทำงและข้อเสนอแนะที่จะน ำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี 2565 ดังนี้ 
   1 ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและกำรป้ องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๓ให้
ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำรประกำศแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
   2 กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นกลไกลในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
   3 กำรจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำรบริหำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยงที่จะน ำไปสู่กำรทุจริต ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษำกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีกำร
วิเครำะห์ปัจจัยกำรเกิดกำรทุจริต กำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน 
   4 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้ให้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส ซึ่งอำจมีมีสื่อรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย
ผู้บริหำร ซึ่งเน้นกำรปลอดทุจริตในองค์กรรวมถึงสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งใน
กำรช่วยกันป้องกันกำรทุจริต ต่อไป 
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2.5 การปรับปรุงระบบสารสนเทศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 1
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ส่วนที ่3  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 สำมำรถสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 
(1) ปัญหำในเรื่องควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนแบบออนไลน์เป็นกำร
ประเมินผลด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้ผู้ ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ เป็นครั้งแรก ที่ ไม่มี
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำน ไม่มีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจแนวทำงและชั้นตอนกำรประเมินผ่ำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้ มีเวลำไม่เพียงพอที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจในภำพรวมทั้งหมดได้อย่ำงลึกซึ้ง 
เพ่ือที่จะน ำไปถ่ำยทอดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกระบวนกำรในระยะเวลำอันจ ำกัด   

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรพิจำรณำเตรียมควำมพร้อมรวมถึงให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร

ก่อนที่จะมีกำรประเมินตั้งแต่ต้นปีงบประมำณเพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ได้มีกำรเตรียมพร้อมส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ประจ ำปี  

(2) ปัญหำในเรื่องควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน เมื่อได้รับ
แจ้งแล้วและแจกจ่ำยงำนหรือมอบหมำยหน้ำที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ด้ำนอ่ืนๆ โดยเฉพำะกำรมอบหมำยให้มีกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ำเข้ำในเว็ปไซด์เพ่ือใช้ในกำรตรวจประเมิน (แบบ
ตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) หรือกำร
ติดตำมควำมคืบหน้ำ ที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือกันในทุกภำคส่วนของหน่วยงำน รวมไปถึงกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรตอบแบบส ำรวจ IIT /EIT ที่ต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ือถ่ำยทอดให้ผู้ที่ เข้ำรับกำรส ำรวจเข้ำใจถึง
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมำยของกำรเข้ำรับกำรประเมิน และเมื่อถูกมอบหมำยให้เข้ำรับกำรประเมิน ผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ไม่สำมำรถเตรียมเตรียมควำมพร้อมได้ทันและประสบปัญหำในกำรขำดแคลน
บุคลำกรที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว โดยเฉพำะผู้รับผิดชอบกำรดูแลระบบ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่มีส่วนส ำคัญ
เป็นอย่ำงมำกในกำรเชื่อมโยงเครื่องมือ แบบ IIT /EIT /OIT เพ่ือเข้ำรับกำรประเมินผล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
ควรมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้หน่วยงำน เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเข้ำรับกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 โดยเฉพำะขั้นตอนของกำรประเมินผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ต้องกำรผู้รับผิดชอบ
กำรดูแลระบบ Online ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีช่วงเวลำในกำรศึกษำข้อมูลระบบกำรด ำเนินกำรที่เพียงพอ 
เพ่ือกำรเชื่อมโยงเครื่องมือ แบบ IIT  /EIT  /OIT  

 (3) ปัญหำเกี่ยวกับสถำนะของข้อมูลที่ต้องจะใช้ส ำหรับกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรม และควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ซึ่งหน่วยงำนไม่เข้ำใจถึงเนื้อหำ วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบที่ส ำคัญของตัวชี้วัดที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 จะต้องเตรียมเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินเนื่องจำกไม่มี
ประสบกำรณ์ในกำรรับกำรประเมิน (แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) มำก่อน ท ำให้น ำเข้ำข้อมูลที่ไม่ตรงกับตัวชี้วัดนั้นๆ    
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ควำมรู้  เข้ำใจและตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  โดยเฉพำะกำรสื่อสำรให้
ผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA Online และเจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบที่
ส ำคัญของตัวชี้วัดที่เจ้ำหน้ำที่จะต้องเตรียมเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินเพ่ือให้กำรน ำเข้ำข้อมูล (แบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) ที่ถูกต้องตรงตำมที่ตัวชี้วัด
ก ำหนด 

และกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ได้มีก ำหนดระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำรในช่วงเดือน มิถุนำยน-กรกฎำคม ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินยังไม่สำมำรถสรุป
กำรด ำเนินงำนในบำงประเภทได้ เนื่องจำกยังไม่ถึงช่วงเวลำที่จะมีกำรด ำเนินกำร เช่น กำรสรุปแผนงำนประจ ำปี
งบประมำณ กำรสรุปรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ กำรสรุปโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ และอ่ืนๆ ท ำให้สถำนะ
ของข้อมูลที่ต้องจะใช้ส ำหรับตอบตัวชี้วัดในบำงประเภทไม่สำมำรถท ำให้แล้วเสร็จ หรือสมบูรณ์ได้ (แบบตรวจกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) หรือหำกจะท ำได้ ก็
เป็นกำรเพ่ิมภำระให้แก่หน่วยงำนที่ เข้ำรับกำรประเมินเป็นอย่ำงมำกเพรำะในช่วงเวลำ  ที่ ใกล้จะสิ้นสุด
ปีงบประมำณ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้ช่วงเวลำดังกล่ำวในกำรเร่งด ำเนินกำรให้ทันปีงบประมำณ ทั้งกำรใช่จ่ำย
กำรท ำโครงกำรเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
ควรมีกำรก ำหนดช่วงเวลำของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ให้

สอดคล้องกับช่วงระยะเวลำของกำรด ำเนินกำรต่ำงๆตำมปฏิทินของปีงบประมำณ  เพ่ือให้มีควำมพร้อมให้กำร
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน ไม่เป็นกำรเพ่ิมภำระให้แก่หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


