
 

 

 
 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน( ITA) 
ปีงบประมาณ2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   พบว่ายังมีบาง
ตัวชี้วัดของการประเมินหรือมีบางกระบวนงานของหน่วยงานที่ยังมีจุดอ่อน มีความเสี่ยง และมีข้อบกพร่อง ซึ่ง
จ าต้องมีการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงในหลายตัวชี้ ทั้งนี้ให้สอดคล้องตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการไว้     จึงก าหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานและ
ป้องกันการทุจริต ในปี 2564 ดังนี้ 
 

 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 1)กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของทุกกระบวนงานของหน่วยงาน ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กระบวนงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนงานตนเอง โดยให้กลุ่มงานนโยบายและแผน และกลุ่ม
กฎหมายและคดี เป็นพี่เลี้ยง ก ากับติดตาม และให้ค าแนะน า  
 2)จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่เกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่กระท าโดยไม่รู้
ระเบียบกฎหมายข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง จึงต้องจัดให้มีการอบรม พัฒนาและจัดกิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อยู่เสมอเป็นระยะๆเพ่ือลดช่องว่างการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่บุคคลากรส่งจะส่งผลต่อ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามล าดับ 
 3).ให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยน าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานที่มีการ
ประกาศใช้แล้วมาบังคับใช้อย่างจริงจัง  
 

 ด้านแผนการป้องกันการทุจริต 
 1)มีการจัดท าแผนการป้องกันการทุจริต และมีการด าเนินการตามแผนอย่างจริงจัง โดยทุก
ปีงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อน าผลการ
วิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อๆไป 
 2)ให้มีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตเป็นระยะ ทุก6เดือน เพื่อก ากับ
ติดตามการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งผู้บังคับบัญชาจะได้รับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  
 มาตรการ กรอบแนวทาง และระยะเวลา ในการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 1)
ให้กลุ่มกฎหมายและคดี  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมและกระบวนงาน ดังนี้ 
  -ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยจัดให้มีคู่มือการรับ
เรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียน และให้มีการประกาศให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ขั้นตอนและระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการต่างๆอย่างชัดเจน 
  -การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีการอบรมพัฒนา ให้ความรู้หรือ
สอดแทรกกิจกรรมในการประชุมบุคลากรในครั้งต่างๆ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้บุคลากรสามารถ 
 

การด าเนินการ 

ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
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แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติที่ป้องกัน
การกระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
  -การให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเสร้างเสริมองค์ความรู้และลดโอกาสในการ
กระท าผิดที่เกิดจากความไม่รู้กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือการกระท าโดยไม่มีเจตนา 
  -การด าเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา และอ่ืนๆ เมื่อมีกรณีการกระท าความผิด ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเสนอ และด าเนินการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือมิให้เกิดกรณี
ตัวอย่างในการกระท าความผิด 
 2)ให้กลุ่มอ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ  
  -ป้องกันการรับสินบน หรือกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่า
3,000 บาท ที่ต้องรายงานหัวหน้าหน่วยงาน    
  -การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และลดโอกาสในการกระท าความผิด 
  -ประสาน/ประชาสัมพันธ์/สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน ได้รับทราบ ขั้นตอนและ
กระบวนการด าเนินการของหน่วยงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานให้ประจักษ์ 
 3)มอบ ทุกกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด  
  -จัดให้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตในทุกกระบวนงานภายในภารกิจ
ของกลุ่ม หน่วย และกลุ่มงาน 
  -ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้ประกาศ
ก าหนด โดยเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายภายใต้ขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
  -หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพ่ือทราบและ
แก้ไขปัญหา 
 
  ทั้งนี้ให้ รอง ผอ.สพป.อบ.2 ผู้รับผิดชอบกลุ่ม และผู้อ านวยการกลุ่ม ควบคุมก ากับ ติดตาม
การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงาน ผอ.สพป.อบ.2 ทราบ เพื่อ
หาแนวทางแก้ไข ต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน(ITA)ในปี2563 
นั้น พบว่าการด าเนินการในหลายตัวชี้วัดยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท าให้ผลการประเมินของหน่วยงานยัง
ไม่ได้ค่าคะแนน 100 และไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นAA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 2  ไดด้ าเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2564 โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้ในปี 2564 หน่วยงานจะมีผลการประเมินอยู่ในระดับ AA โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 1.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดย
ได้รับสนับสนุนวิทยากรจากส านักงาน ป.ปช.ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ในการอบรมให้ความรู้ โดยเน้นให้
ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต ให้รู้จักแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตันและผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้งการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวินัย กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2  ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  คณะกรรมการ ก.ต.ปน. ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย และ
รวมทั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละอ าเภอ โดยจัดการอบรมในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 2.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนงานให้มีความถูกต้อง สอดคล้องตามระเบียบ กฎหมาย
หลักกฎหมายรอง อีกทั้งให้มีความเหมาะสม และทันสมัย ตามยุคสมัย โดยสามารถสืบค้นคู่มือทั้งในระบบ
ออนไลน์หน้าเว็ปไซต์หน่วยงาน 

 3.ปรับปรุงคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีความถูกต้อง เหมาะสมตามกฎหมายที่มีการปรับปรุง
แก้ไข รวมทั้งมีการปรับปรุงและลดระยะเวลาด าเนินการในเรื่องท่ีส าคัญและเร่งด่วน เช่น การร้องเรียนการ
ทุจริตฯให้ลดระยะเวลาด าเนินการลงให้เสร็จในเวลาที่รวดเร็วขึ้นก่ึงหนึ่งของขั้นตอนปกติ และมีการแจ้งเวียน
ให้แก่บุคลากรและประกาศหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  

 4.ก าหนดมาตรการในการป้องกันการรับสินบนให้มีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 

 5.ให้ความรู้แก่บุคลากร โดยท าเป็นคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตันและผลประโยชน์ส่วนรวม และอบรมพัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 

 6.ให้น าประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 2 มา
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด ารงตน ป้องกันการกระท าที่ทุจริต และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 7.มีการประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันการทุจริต และให้ประชาชนหรือองค์กรภายนอกร่วมเป็นเครือข่ายในการชี้เบาะแสหรือ
ช่องทางในการกระท าทุจริตต่างๆได้ 

 8.กรณีมีการกระท าความผิด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ได้ด าเนินการตามหลักกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ทั้งทางวินัย อาญา และทางแพ่ง  

ผลการด าเนินการ 

ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 


