
การดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 
 คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการดําเนินงานของกลุมงาน
ตางๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มาวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานท่ียังตองแกไขปรับปรุงในปงบประมาณ 2564 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ปรากฏตามตารางดานลางนี้ 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 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 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไป
ตามระเบียบ 

๑. สรางการรับรูใหกับบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. สรางการรับรูกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางแกบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ในชวงการเขาแถวตอนเชา 
2. จัดทําคูมือปฎิบัติงานดาน
การเงินและการจัดซ้ือจัดจาง และ 
เผยแพรคูมือเอกสารใหกับบุคลกร
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และนําเผยแพรผานเว็บไซตของ
สํานักงาน 
3. ประชุมชี้แจงใหกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางใหกับสถานศึกษาใน
สังกัด 
1. ประเมินผลการดําเนินงาน
จัดซ้ือจัดจางของบุคลากรและ
สถานศึกษา 
2. รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือ
นํามาปรบัปรุงและพัฒนาในป
ตอไป 

  



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 
 
 
 

1. จัดใหมีชองทางรับฟงความ
คิดเห็น ไดแก กลองรับความ
คิดเห็นเขตพ้ืนท่ี / สถานศึกษา 
Face book / Line /website 
2. แจงเปนหนังสือราชการในการ
ใหขอเสนอแนะ และความคิดเห็น 
 
1. การประชุมจัดทําแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2. การประชุมคณะกรรมการ    
กตปน. 
3. การประชุมเพ่ือระดมความ
คิดเห็นและการเปนกรรมการ
ตัดสิน 
 
 

  



ความเส่ียง มาตรการในการปองกันความเสี่ยง วิธีดําเนินงาน 
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. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
 1.1 สรางการรับรูกระบวนการจัดซ้ือจัดจางแกบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในชวงการ
เขาแถวตอนเชา 

ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพยแจงแนวทางวิธีการจัดซ้ือจัดจางแกบุคลกรในสํานักงาน 
 
1.2 จัดทําคูมือปฎิบัติงานดานการเงินและการจัดซ้ือจัดจาง 
 

 
 
 
 
 
 
   
  
 
  
 
 
 

 



 1.3 ประชุมชี้แจงใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหกับสถานศึกษาในสังกัด 
  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงไดจัดประประชุมชี้แจงใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหกับ
สถานศึกษาในสังกัด ผานระบบออนไลน 

  

 



2. การใชงบประมาณท่ีคุมคา 
 2.1 การจัดทําแผนการใชงบประมาณประจําป 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 เกิดจากการมีสวนรวมของฝายบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 ซ่ึงประกอบดวยผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน และ
ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมมีสวนรวมในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการตางๆของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 จัดทําคูมือและแนวทางการใชงบประมาณ 

 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดจัดทําคูมือและแนวทางการใชงบประมาณใหกับบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

จัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติงาน “กระบวนการปฏิบัติงานดานการเงิน” คูมือปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 ใหกับ
สถานศึกษาในสังกัดใชเปนแนวปฏิบัติ และแจกไปยังกลุมงานตางๆในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในสวนของ
บุลากรในสํานักงานไดมีการชี้แจงแนวทางการใชงบประมาณใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน
ชวงเวลาเขาแถวตอนเชา เวลา 08.30 น. 
 
 



 
3. การมีสวนรวมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดดําเนินการเปดโอกาสใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามาแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการดําเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดังนี้ 
 1. จัดใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็น ไดแก กลองรับความคิดเห็นเขตพ้ืนท่ี / สถานศึกษา Face 
book / Line /website 

 
 
 
 



 2. การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  



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

 


