
การดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 
 คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสํานกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดําเนินงานของกลุมงาน
ตางๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มาวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานท่ียังตองแกไขปรับปรุงในปงบประมาณ 2563 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ปรากฏตามตารางดานลางนี้ 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
ความเขาใจ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑในการปฏิบัติงาน ลําดับ 1 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การใชงบประมาณท่ีคุมคา ลําดับ 2 (สูง = 12 คะแนน) 
การมีสวนรวมผูมีสวนไดสวนเสีย ลําดับ 3 (สูง = 9  คะแนน) 
การสรางการรับรู ขาวสาร ขอมูลสารสนเทศ      
ท่ีสาธารณะควรรับรู 

ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

  
 จึงกําหนดใหมีแนวทางในการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

แนวทางการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
ความเส่ียง มาตรการในการปองกันความเสี่ยง วิธีดําเนินงาน 

ความเขาใจ กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑในการปฏิบัติงาน 

1. สรางการรับรูใหกับบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
2. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. จัดประชุมเชิงชี้แจงเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานของกลุม 
2. ทําคลิป VDO 
3. สรางแบบทดสอบ Online 
4. รวบรวมระเบียบกฎหมายใหมๆ
ไวบนเว็บไซต 
 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับระบบงานสารบรรณและ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2. ทดสอบความรูระบบงานสาร
บรรณ / ขอกฎหมาย Online 
 
1.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.ใหขวัญกําลังใจ ยกยอง เชิดชู
เกียรติ 

  



ความเส่ียง มาตรการในการปองกันความเสี่ยง วิธีดําเนินงาน 
การใชงบประมาณท่ีคุมคา 1. การจัดทําแผนการใช

งบประมาณ 
 
 
 
2. กําหนด หลักเกณฑวิธีการ
ดําเนินงานดานงบประมาณ 
 
 
 
 
3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช
งบประมาณ 

1. กลุมงานรวมกันวิเคราะห
ภารกิจงาน /แผนงาน/โครงการ 
2.คณะกรรมการฝายบริหาร
รวมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการ 
และการใชงบประมาณ 
1. จัดทําคูมือและแนวทางการใช
งบประมาณ 
2. แจงหลักเกณฑ แนวปฏิบัติใน
การใชงบประมาณใหผูรับผิดชอบ
โครงการรับทราบ 
3. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
1. จัดทําปฏิทินการกํากับติดตาม
การใชงบประมาณ 
2. จัดทําแบบรายงานผลการใช
งบประมาณ 
3. กํากับ ติดตามการใช
งบประมาณ 3 ระยะ (กอน 
ระหวาง หลังดําเนินการ) 

การมีสวนรวมผูมีสวนไดสวนเสีย 1. ใหมีชองทางในการรับฟงความ
คิดเห็น 
 
 
 
 
 
2. เชิญผูมีสวนไดสวนเสียเปน
คณะกรรมการในการแสดงความ
คิดเห็นหรือใหขอคิดเห็นในการวาง
แผนการดําเนินงาน และ
ประเมินผลการดําเนินงานของ   
สพม.16 
 
 
3. ใหมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

1. จัดใหมีชองทางรับฟงความ
คิดเห็น ไดแก กลองรับความ
คิดเห็นเขตพ้ืนท่ี / สถานศึกษา 
Face book / Line /website 
2. แจงเปนหนังสือราชการในการ
ใหขอเสนอแนะ และความคิดเห็น 
 
1. การประชุมจัดทําแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2. การประชุมคณะกรรมการ    
กตปน. 
3. การประชุมระดมความคิดเห็น
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
1. จัดทําแบบประเมินความพึง
พอใจในการใหบริการ 
 



ความเส่ียง มาตรการในการปองกันความเสี่ยง วิธีดําเนินงาน 

 

3. ใหมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย (ตอ) 

2. เปดโอกาสผูรับบริการประเมิน
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียตอสาธารณะ 

การสรางการรับรู ขาวสาร ขอมูล
สารสนเทศ ท่ีสาธารณะควรรับรู 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการ
รวบรวมขอมูล 
 
 
 
 
 
 
2. สรางการรับรูเก่ียวกับขอมูล
สารสนเทศ ท่ีสาธารณะควรรับรู 
 
 
 
 
3. มีกลไกขับเคลื่อนท่ีเปนระบบ
สามารถตรวจสอบติดตามการสง
ขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหมีประสิทธิภาพ 
 

1.มอบหมายกลุม DLICT เปน
ผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล 
2.สํารวจความตองการในการใช
ขอมูล 
3. วิเคราะหขอมูล จัดทํา
สารสนเทศและเผยแพร 
4. เชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
1. จัดใหมีชองทางในการเผยแพร
ขอมูล ไดแก Face book / Line 
/website  
2. ประชาสัมพันธการรับรูขอมูล
ขาวสาร 
 
1. ผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูลให
เปนปจจุบนั 
2. สรุปรายงานขอมูลสารสนเทศ
ใหผูเก่ียวของทราบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
1. ความเขาใจ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑในการปฏิบัติงาน 
 1.1 สรางการรับรูใหกับบุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจ กฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เม่ือวันท่ี 4 
มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมวิบูลรัก สพม.16 

  1.2 รวบรวมระเบียบกฎหมายใหมๆไวบนเว็บไซต 
 



2. การใชงบประมาณท่ีคุมคา 
 2.1 การจัดทําแผนการใชงบประมาณประจําป 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 เกิดจากการมีสวนรวมของฝายบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 ซ่ึงประกอบดวยผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน และ
ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมมีสวนรวมในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการตางๆของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 จัดทําคูมือและแนวทางการใชงบประมาณ 

 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดจัดทําคูมือและแนวทางการใชงบประมาณใหกับบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 1. จัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติงาน “กระบวนการปฏิบัติงานดานการเงิน” คูมือปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 ใหกับ
สถานศึกษาในสังกัดใชเปนแนวปฏิบัติ และแจกไปยังกลุมงานตางๆในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในสวนของ
บุลากรในสํานักงานไดมีการชี้แจงแนวทางการใชงบประมาณใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน
ชวงเวลาเขาแถวตอนเชา เวลา 08.30 น. 

 2. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงิน และบัญชี ผานระบบออนไลน 
ดวย Google Meet 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การมีสวนรวมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดดําเนินการเปดโอกาสใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามาแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการดําเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดังนี้ 
 3.1 การประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทําหลักสูตรพัฒนามัคคุเทศกนอยนําเท่ียวอุทยานธรณีสตูล 
ระหวางวันท่ี 17 – 20 มิถุนายน 2563 ณ ชีวาเลย บชี รสีอรท จังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

4. การสรางการรับรู ขาวสาร ขอมูลสารสนเทศ ที่สาธารณะควรรับรู 
1. จัดใหมีชองทางในการเผยแพรขอมูล ไดแก Face book / Line /website  
2. ประชาสัมพันธการรับรูขอมูลขาวสาร 

 
 
 
 



 
 
 


