
  

 

 1. วิเคราะห์คะแนนภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2559 เป็นต้นมา  มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 แสดงได้ ดังนี้ 

 
 

 คะแนนผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมิน ITA Online   ปีงบประมาณ 2563 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) แยกตามรายดัชนี 10 ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน ITA 

ได้คะแนนร้อยละ อยู่ในระดับ 

1.การปฏิบัติหน้าที่ 98.01 AA 
2.การใช้งบประมาณ 95.14 AA 
3.การใช้อ านาจ 99.24 AA 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.77 AA 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.01 AA 

6.คุณภาพการด าเนินงาน 92.56 A 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.14 A 
8.การปรับปรุงระบบการท างาน 88.00 A 
9.การเปิดเผยข้อมูล 66.76 C 
10.การป้องกันการทุจริต 50.00 E 
คะแนนเฉลี่ย รวมทุกด้าน/ทุกตัวชี้วัด 79.39 B 

หน่วยงาน 

ผลคะแนน ITA  
พัฒนาการ 

ปี63เทียบปี62 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   

78.85 88.12 84.67 85.14 79.39 -5.75 

คะแนนเฉลี่ย  72.52 77.72 79.46 80.59 79.39  

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในภายในหน่วยงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 



  
 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พบว่า  

 เมื่อพิจารณาภาพรวมค่าคะแนนรายปีของส านักงานเขตตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559–2563 
แสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีผลการประเมินภาพรวมที่ดีข้ึน
ตามล าดับ มีค่าคะแนนที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  แต่จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ได้คะแนน 79.39  ซึ่งถือว่ามีการด าเนินการของหน่วยงานในการให้บริการที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับB(good) โดยตัวชี้วัด3ด้านการใช้อ านาจ ได้คะแนนสูงสุด 99.24 
คะแนน  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆคือตัวชี้วัดที่10การป้องกันการทุจริตได้คะแนน50คะแนน
ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล้วด้านนี้เป็นการประเมินที่ประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ซึ่งการด าเนินการ
ของหน่วยงานเองบางกรณีอาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการตรวจประเมินหรือให้คะแนน ซึ่งไม่ได้หมายความว่า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ไม่มีการป้องกันการทุจริต แต่อาจเป็นกรณีท่ีมี
การการน าเสนอข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าเว็ปไซต์อาจไม่ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้ตรวจก าหนด ซึ่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผลคะแนนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา   โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีแผนในการที่จะพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่
เกิดข้ึนในกระบวนการท างานที่ท าให้ผลการประเมินมีค่าคะแนนต่ าลง โดยหน่วยงานมีเป้าหมายปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้ระดับค่าคะแนนของการประเมินมีระดับที่ดีขึ้นในปี2564 

 จากตารางการวิเคราะห์จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของหน่วยงานที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตหรือจะต้อง
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยด่วน เพ่ือให้การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานดีขึ้น ตามเจตนารมณ์ ซึ่งมีความเสี่ยงหรือจุดอ่อน ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) กระบวนงานที่มีจุดอ่อน ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง หรือต้องพฒันาใหด้ีขึ้น  
1.1) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การเป็นคู่สัญญากับห้างร้านของญาติ พ่ี-น้อง เพ่ือน 
1.2) กระบวนงานที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา/เรียกเงินทอนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/
สัมมนา 

 1.3) การสอบคัดเลือก การเลือกสรร การสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 
1.4) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย คือ อาจเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง/คนสนิท/หรือ
การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคให้คนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามฯลฯ 

 1.5) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว การน าวัสดุ/อุปกรณ์ของส านักงานไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 
 1.6) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์  
 
 
 
 



 2) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 2.1) เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจ ใช้อ านาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่สุจริต ท า
ให้ทางราชการได้รับความเสียหาย สูญเสียงบประมาณหรือใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ทางราชการ
จะได้รับ 
 2.2) เจ้าหน้าที่ /ผู้เกี่ยวข้อง ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง อาญา หรือวินัยเมื่อพบการกระท าความผิด ถึงแม้
บางครั้งอาจเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือเกิดจากความประเมาทเลินเล่อ หรือเกิดจากการไม่รู้ระเบียบกฎหมายที่
ชัดเจนเพียงพอท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
 2.3) สูญเสียก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ขาดความสามัคคีของบุคลากร เกิดความ
ไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
  2.4) หน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ หรือไว้วางใจ จากบุคคลทั้งภายนอกและภายใน 
 2.5) ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการลดน้อยลงหรือไม่บรรลุเป้าประสงค์ของทางราชการ 
 
 3) แนวทางการป้องกันจุดอ่อน ประเด็นทีเ่ป็นความเสี่ยง หรือต้องพฒันาให้ดขีึ้น 
 3.1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
  - จัดท าโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมวินัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมพูนความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดี 
  - การส่งเสริมบุคลากรต้นแบบในด้านการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดี 
 3.2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรมของหน่วยงาน 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของหน่วยงาน 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  -เผยแพร่ให้ความรู้ตามช่องทางต่างๆเพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบ หากมีการกระท าทุจริตหรือ
สร้างความตระหนักรู้และให้พึงระมัดระวังมิให้เกิดกรณีการกระท าที่ไม่สุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 สรุปผลการวิเคราะหจ์ดุอ่อน ประเด็นความเสี่ยง หรือทีต่อ้งพฒันาให้ดีขึ้น 
 

  มี จ านวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ/อาจเอื้อประโยชน์ 
2. กระบวนการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
3. การใช้ดุลพินิจในการสั่งการ การพิจารณา อนุญาตต่างๆของผู้บังคับบัญชา 
4. การน ารถหรือทรัพย์สินของราชการไปใช้ในส่วนตัว 
5. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์(Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยง/มีจุดอ่อน/หรือจ าต้องพัฒนา โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ/
หรือเป็นไปตามระเบียบแต่มีการเอื้อประโยชน์ 

3 4 สูง (1) 

2 กระบวนการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

3 3 สูง (2) 

3 การใช้ดุลพินิจในการสั่งการ การพิจารณา อนุญาต
ต่างๆของผู้บังคับบัญชา 

3 3 สูง (3) 

4 การน ารถราชการ/หรือทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของ
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

3 2 ปานกลาง (4) 

5 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

3 2 ปานกลาง (5) 

 


