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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 

   ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนเรื่อย ๆ แม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือ
องค์กรอิสระต่าง ๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคท่ี
ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์
รบัชันเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้า
นานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าว
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

  สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมี
อิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้อง
กับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ 
ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่การสูญเสียเงิน
รายได้ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพ 

  จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และ
ปี 2558 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 
คะแนน ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการ
ประเมินลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

  แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรม 
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ร่วมต้านการทุจริต ในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการ
กล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมา-   
ภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ มีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก 
สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกัน   การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยง
กับ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic 
Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำ
ระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหนว่ยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

  นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายทุธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดท าขึ้นบน
พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าต ิเพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

  ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” 
และ “สร้างความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักใน
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ความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียน
สุจริตต้นแบบ จ านวน 225 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การด าเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็น 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการน าเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้าง
เครือข่าย  

  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดย
ให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564)  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุก
จิตส านึกให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

 กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการ 
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ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานจนประสบความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา 
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน ์
โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเกบ็ข้อมูล รวดเร็วใน
การวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภำพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุง
ระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจำกนี้ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต 
พื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ยังถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.4 กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต 
ในส่วนของกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย   

 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
   เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การ
ประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เก่ียวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน 
ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวม
ไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลด
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โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศ
ไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบ วัดกำรรับ รู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภำยใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในภาพรวมระดับประเทศ  จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งสิ้น 
225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A  
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 85.14  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน  ระดับ A  (Very Good ) โดยตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนสูงสุด 
96.13 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด  การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน  56.25  
คะแนน 
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1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562)   สรุปดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 66.18 - - 
2559 78.85 เพ่ิมข้ึน +12.67 
2560 88.12 เพ่ิมข้ึน +9.27 
2561 84.67 ลดลง - 3.45 
2562 85.14 เพ่ิมข้ึน +1.47 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.13 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 95.92 AA ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 93.67 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์ของราชการ 93.65 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 91.49 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.06 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 91.06 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.72 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 87.68 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 56.25 D ไม่ผา่น 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  เป็นรายตัวชี้วัด  พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดี
ยิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90)  คือ  

ตัวช้ีวัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 10  แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ประกอบด้วย 

               3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตคอร์รับชัน  3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบ
แนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับการโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภบิำล 

ในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงำน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ตระหนักในความส าคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้
ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์โครงกำร  
1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 

ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำยโครงกำร    
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง    

4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  2จ านวน   28,309  คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    อุบลราชธานี  เขต 2    จ านวน   2,553   คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  
    จ านวน 217    โรงเรียน  ประกอบด้วย 

 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน        1 โรง 
 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน        21 โรง 
 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน        43 โรง 
 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน        65 โรง 
 5) เครือขา่ยโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40     จ านวน        86 โรง 

5. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 2563 
1. ประชำชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / เป้ำหมำย / งบประมำณ 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ ำนวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

13. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของ
บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต  
มีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 110,000          กลุ่มอ านวยการ  
กลุ่มกฎหมายและคดี 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ ำนวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

13.1  กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการ 
ป้องกันการทุจริต 
-ประชุมปฏิบตัิการ 

บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาความรู้ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
และการป้องกันการ
ปราบปราม 
การทุจริต 

ร้อยละ 85 30,000          กลุ่มกฎหมายและคดี 

13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-ประชุมปฏิบตัิการ 

บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ 
สามารถแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 30,000          กลุ่มกฎหมายและคดี 

14. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 
 

จ านวนเครื่องมือ
การประเมิน ITA 
Online ที่มี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 25,000          -กลุ่มนโยบายและแผน 
-กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล 
 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2563  
 

คะแนน  85 25,000          ทุกกลุ่ม 
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ส่วนที่ 3 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2   

........................................... 
 

ที่
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมำณ เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

1 การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
- ประกาศส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 
เรื่อง นโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการ
ทุจริต 

1.เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความศรัทธาในการ
บริหารงานของ
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาแก่ข้าราชการใน
สังกัดและประชาชน 
2.เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
ถือปฏิบัติตามนโยบายใน
การส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต  

- เชิงปริมาณ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด   จ านวน  1,875  คน  
ในสพป.อุบลราชธานี เขต 2 มีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตของผู้บริหาร 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต 
2 มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการ
บริหารงานด้วยความสุจริตการผู้
บริหารงานของผู้อ านวยการ สพป.
อุบลราชธานี เขต 2 
 

1. ประกาศเจตจ านงสุจริต
จ านวน 2 ภาษา เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 
4.ผู้อ านวยการ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 2 และบุคลากรในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 
ประกาศเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมี 
ธรรมาภิบาล ในการประชุม
เจ้าหน้าที่ ส านักงานเขต

 
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต และประชาชนได้รับรู้
รับทราบถึงเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 2 ว่าจะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
ธรรมาภิบาล 
2.ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
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ที่
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมำณ เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 

การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 และ
ประชาชนทั่วไป มีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในการ
บริหารงานด้วยความสุจริต
ของผู้บริหารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 และ
เป็นแบบอย่างให้แก่
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
  

การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
 

เพ่ือจัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
โครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   จ านวน 4 
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์การด าเนินงาน 
ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ

1. กิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
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ที่
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมำณ เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มี
แนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
อย่างเป็นระบบ มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 
3. ประชุมคณะกรรมการ
วิเคราะห์การด าเนินงานที่
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 เพ่ือหา
ความเสี่ยงในภารกิจงานที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการแก้ปัญหา ให้
สอดคล้องกับแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
4. ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 เพ่ือ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้มี

อุบลราชธานี เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ปฏิบัติ
หน้าที่เป้นไปด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอนเปิดเผย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 
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ที่
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมำณ เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องกับความ
เสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 
5. จัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 
6. ติดตามการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ ครั้งที่ 1 และ 2  
และจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 
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ที่
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมำณ เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-พัฒนาเว็บไซต์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 2 เพื่อเผยแพร่ผลการ
รายงานผลการด าเนินงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50,000                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานใน
สังกัดเพื่อรองรับการประเมิน 
ITA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 มี
เว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผล
การด าเนินงานสู่สาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
www.ubon2-ed.go.th 
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ที่
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมำณ เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 

เสริมสร้างการรับรู้
ด้านระเบียบกฎหมาย 
วินัย คุณธรรม
จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สพป.อบ.2 
 
 
  
 

 
 
1. สร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบบของ
หน่วยงาน 
2. ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 สูงขึ้น 

 
 

60,000 
 
 
 

 
 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากร สังกัด สพป.อุบลราชธานี 
เขต 2 จ านวน 460 คน 
เชิงคุณภาพ 
-บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ มีทัศนคติ
เชิงบวกและความพึงพอใจในการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชุมปฏิบัติการ
เสริมสร้างการรับรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมาย วินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.อบ.2 
 

 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2  
ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้าง
การรับรู้ด้านระเบียบ
กฎหมาย วินัย คุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
สพป.อบ.2  เมื่อวันที่  21 
ธันวาคม 2562  ณ ป้อง
ประชุมสัตยาบัน 1 สพป.
อุบลราชธานี เขต 2 มีผู้เข้า
รับการอบรมทั้งสิ้น 486 คน 
โดยวิทยากรให้ความรู้แก่
บุคลากรในสังกัด  คือ นาย
อุทิศ  บัวศรี  รองเลขาธิการ 
ส านักงาน ป.ป.ช.  ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและมีความพึงพอใจที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
ภำพกิจกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
1. กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงสุจริต 

นายวิชัย  แสงศรี   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริต และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  www.ubon2-ed.go.th  เพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต และ
ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงเจตจ านงสุจริตในการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีธรรมาภิบาล 

 
2. กิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้ด้ำนระเบียบกฎหมำย วินัย คุณธรรม 

จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริต ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 

 
            นายวิชัย   แสงศรี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างการรับรู้ด้านระเบียบกฎหมาย วินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.2 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  วันที่   21 ธันวาคม 2562 โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จาก นายอุทิศ  บัวศรี  รองเลขาธิการ ป.ป.ช.  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการประชุม
ปฏิบัติการดังกล่าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubon2-ed.go.th/
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3. ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อน ITA Online 2020 
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4. ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจส ำหรับกำรประเมิน ITA Online 2020 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต 2 

ที่   602 /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

ในสถำนศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

-------------------------------------------------------- 
 

ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือกับส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  ในกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมกรอบแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีแนวทำงหลักในกำรด ำเนินงำน 3 แนวทำง ประกอบด้วย 
1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และ 3) ปรำบปรำมกำรทุจริต 

  เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 
ในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต  2  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563  บรรลุตำมวัตถุประสงค์   จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ   ประกอบด้วย 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1 ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต 2 
2 นำยวิเชียร พิมพรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 
3 นำยจรัญ หวำนค ำ รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 
4 นำยชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 
5 นำยนุกูล จันดำรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 

 
มีหน้าที ่ ก ำกับและให้ค ำปรึกษำ  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 

 และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563   เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 
 
          /2. คณะท ำงำน... 
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