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ส�วนที่ ๑  
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน$ทับซ�อนถือเป:นการทุจริตคอร$รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป:นการแสวงหา 
ประโยชน$ส�วนบุคคลโดยการละเมิดต�อกฎหมายหรือจริยธรรมด�วยการใช�อํานาจในตําแหน�งหน�าท่ีไปแทรกแซง การใช�
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จนทําให�เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีสาธารณะ 
ขาดความเป:นอิสระ ความเป:นกลาง และความเป:นธรรม จนส�งผลกระทบต�อประโยชน$สาธารณะของส�วนรวม และทํา
ให�ผลประโยชน$หลักขององค$กร หน�วยงาน สถาบันและสังคมต�องสูญเสียไป โดยผลประโยชน$ท่ีสูญเสียไปอาจอยู�ในรูป
ของผลประโยชน$ทางการเงิน คุณภาพการให�บริการ ความเป:นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค�าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตต้ังแต�ระดับองค$กรจนถึงระดับสังคม อย�างไรก็ตามท�ามกลางผู�ท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผู�กระทํา
ความผิดโดยไม�เจตนาหรือไม�มีความรู�ในเรื่องดังกล�าวอีกเป:นจํานวนมาก จนนําไปสู�การถูกกล�าวหาร�องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน$ทับซ�อน หรือความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน$ส�วนตนและผลประโยชน$
ส�วนรวม (Conflict of interest : COI) เป:นประเด็นป7ญหาทางการบริหารภาครัฐในป7จจุบันท่ีเป:นบ�อเกิดของป7ญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะท�อนป7ญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป:นอุปสรรคต�อการ
พัฒนาประเทศ อีกด�วย   
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดําเนินการวิเคราะห$ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน$ทับซ�อน โดยวิเคราะห$ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน$ทับ
ซ�อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป:นกรอบการวิเคราะห$ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน$ ทับซ�อน  

  การวิเคราะห"ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห$ความเสี่ยงท่ีเป:นระบบในการบริหารป7จจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให�เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน$ทับซ�อน  

  ประเภทของความเส่ียงแบ�งออกเป;น ๔ ด�าน ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงด�านกลยุทธ" (Strategic Risk: S)หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป5าหมาย
และพันธ กิจในภาพรวม ท่ี เ กิดจาก เปลี่ ยนแปลงของสถานการณ$และ เห ตุการณ$ภายนอก ท่ีส� งผลต� อ 
กลยุทธ$ท่ีกําหนดไว� และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ$ไม�เหมาะสม รวมถึงความไม�สอดคล�องกันระหว�างนโยบาย 
เป5าหมายกลยุทธ$  โครงสร�างองค$กร ภาวการณ$แข�งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล�อม อันส�งผลกระทบ 
ต�อวัตถุประสงค$หรือเป5าหมายขององค$กร  
  2. ความเส่ียงด�านการดําเนินงาน (Operational Risk: O)เก่ียวข�องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป:นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค$กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช�/บุคลากร/ความเพียงพอของข�อมูล ส�งผลต�อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ  



๒ 
 

  3. ความเส่ียงด�านการเงิน (Financial Risk: F)เป:นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช�น การบริหารการเงินท่ีไม�ถูกต�อง ไม�เหมาะสม ทําให�ขาดประสิทธิภาพ และไม�ทันต�อสถานการณ$ หรือ
เป:นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับการเงินขององค$การ เช�น การประมาณการงบประมาณไม�เพียงพอ และ ไม�สอดคล�องกับ
ข้ันตอนการดําเนินการ เป:นต�น เนื่องจากขาดการจัดหาข�อมูล การวิเคราะห$ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํา
รายงานเพ่ือนํามาใช�ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล�าว  
  4. ความเส่ียงด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เก่ียวข�องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต�าง ๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป:นความเสี่ยง เนื่องจากความไม�ชัดเจน ความไม�ทันสมัย
หรือความไม�ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับต�าง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร�างสัญญา 
ท่ีไม�ครอบคลุมการดําเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปUจจัยหลัก ๒ ปUจจัย คือ 
  1) ปUจจัยภายใน เช�น นโยบายของผู�บริหาร ความซ่ือสัตย$ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได�ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีบ�อยครั้ง 
การควบคุม กํากับดูแลไม�ท่ัวถึง และการไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข�อบังคับของหน�วยงาน เป:นต�น 
  2) ปUจจัยภายนอก เช�น กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข�งขัน สภาวะแวดล�อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป:นต�น   

  ผลประโยชน"ทับซ�อน หมายถึง สภาวการณ$ หรือข�อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม�ว�าจะเป:นนักการเมือง 
ข�าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู�บริหารซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งหน�าท่ี ท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู� และส�งผลกระทบต�อประโยชน$ส�วนรวม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอย�างรู�ตัวหรือไม�รู�ตัว 
ท้ังเจตนาและไม�เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม�จํากัดอยู�ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย$สินเท�านั้น แต�รวมถึง
ผลประโยชน$อ่ืน ๆ ท่ีไม�ใช�ในรูปตัวเงินหรือทรัพย$สินก็ได�อาทิการแต�งต้ังพรรคพวกเข�าไปดํารงตําแหน�งในองค$กรต�าง ๆ 
ท้ังในหน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผู�มีอํานาจหน�าท่ีตัดสินใจให�ญาติพ่ีน�องหรือ
บริษัทท่ีตนมีส�วนได�ส�วนเสียได�รับสัมปทานหรือผลประโยชน$ จากทางราชการโดยมิชอบ ส�งผลให�บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน$ส�วนตนเป:นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้
เป:นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  การวิเคราะห"ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน"ทับซ�อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห$ 
ความเสี่ยงท่ีเป:นระบบในการบริหารป7จจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําให�เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน$ทับซ�อน หรือความขัดแย�งระหว�างผลประโยชน$ส�วนตนและ
ผลประโยชน$ส�วนรวมเป:นสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย�างใกล�ชิดกับการทุจริต กล�าวคือ ยิ่งมีสถานการณ$หรือ
สภาวการณ$ของการขัดกันของผลประโยชน$ส�วนตนและผลประโยชน$ส�วนรวม มากเท�าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก�อให�เกิดหรือ
นําไปสู�การทุจริตมากเท�านั้น 

  การวิเคราะห$ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน$ทับซ�อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด�านต�าง ๆ 
มาดําเนินการวิเคราะห$ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด�านผลประโยชน$ทับซ�อนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย การวิเคราะห$ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน$ทับซ�อนนี้ จะช�วยให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ทราบถึงความเสี่ยงด�านผลประโยชน$ทับซ�อนท่ีเกิดข้ึน และป7จจัยเสี่ยงท่ีอาจเป:นเหตุทําให�   



๓ 
 

  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีของข�าราชการเป:นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม�เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน�าท่ีไปในทางท่ีทําให�ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน�าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน$ส�วนรวมมากกว�าประโยชน$ส�วนตน และการ
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
พร�อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป5องกัน ยับยั้งการทุจริต ปlดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการป5องกันและแก�ไขป7ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจ�าหน�าท่ีรัฐท่ีเป:น
ป7ญหาสําคัญและพบบ�อยอีกด�วย 
 
2. วัตถุประสงค"  
  1. เพ่ือสร�าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให�เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน$ส�วนตนกับผลประโยชน$ส�วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ�งม่ันในการบริหารราชการโดยใช�หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ�าหน�าท่ีรัฐ ไม�ให�เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน$ส�วนตัวในตําแหน�งหน�าท่ีอันมิควรได�โดยชอบตามกฎหมาย ให�ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เป:นแบบอย�าง
ท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป:นธรรม ถูกกฎหมาย โปร�งใส และตรวจสอบได�  
  ๔. เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันศรัทธาต�อการบริหารราชการแผ�นดินแก�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
และประชาชน 
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ส�วนที่ 2 
การวิเคราะห"ความเสี่ยงด�านผลประโยชน"ทับซ�อน 

 

1. การวิเคราะห"ความเส่ียงด�านผลประโยชน"ทับซ�อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห$ความเสี่ยงด�านผลประโยชน$ทับซ�อน เป:นการวิเคราะห$ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงต�าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห$ และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑ$การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช�ในการประเมินความเสี่ยง ด�านผลประโยชน$ทับซ�อน ได�แก� 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ 
กําหนดเกณฑ$ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป:นข�อมูลเชิงพรรณนา ท่ีไม�สามารถระบุเป:นตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได� 

 
เกณฑ"ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป:นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ�อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 น�อย มีโอกาสเกิดข้ึนน�อยครั้ง 
1 น�อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑ"ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส�งผลกระทบด�านการดําเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร�ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย�างไม�ร�ายแรง  
3 ปานกลาง สร�างบรรยากาศในการทางานท่ีไม�เหมาะสม  
2 น�อย สร�างความไม�สะดวกต�อการปฏิบัติงานบ�อยครั้ง  
1 น�อยมาก สร�างความไม�สะดวกต�อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต�ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ$ไว� 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ช�วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับตํ่า(Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะห$ความเสี่ยงจะต�องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีได�จาก การพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได� (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ"ต�างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ"ต�างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซ่ึงจัดแบ�งเป:น 4 ระดับ สามารถแสดงเป:น Risk Profile แบ�งพ้ืนท่ีเป:น 4 ส�วน (4 Quadrant) ใช�เกณฑ$ในการ จัดแบ�ง 
ดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ" 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า  

หรือถ�ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส�ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต�มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ตํ่า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 

  
5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 

 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
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2. การวิเคราะห"ความเส่ียงด�านผลประโยชน"ทับซ�อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีการดําเนินการวิเคราะห$ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน$ทับซ�อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต�อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน"ทับซ�อน 
    - กระบวนงานท่ีมีช�องทางในการใช�ประโยชน$ส�วนตน ทําให�เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน$ทับซ�อน หรือความขัดแย�งระหว�างผลประโยชน$ส�วนตนและผลประโยชน$ส�วนรวมเป:นสําคัญ  อัน
เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย�างใกล�ชิดกับการทุจริต  
              - กระบวนงานท่ีมีช�องทางเรียกร�องหรือรับผลประโยชน$จากผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง ซ่ึงส�งผลทางลบต�อผู�อ่ืน 
ท่ีเก่ียวข�อง 
             - กระบวนงานท่ีเก่ียวข�องกับการจัดสรรงบประมาณ และมีช�องทางท่ีจะทําประโยชน$ให�แก�ตนเอง 
และพวกพ�อง 
   - กระบวนงานท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงมีโอกาสใช�อย�างไม�เหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชน$หรือให�ความช�วยเหลือพวกพ�อง การกีดกัน การสร�างอุปสรรค  
 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข�าข�ายมีโอกาสเส่ียงต�อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน"ทับซ�อน 
 - การจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน$ให�พวกพ�อง 
 - การจัดซ้ือจัดจ�างเอ้ือประโยชน$ให�กับพวกพ�อง 
 - การย�ายบุคลากรท่ีไม�เป:นธรรม เอ้ือต�อพวกพ�อง 
  - การใช�วัสดุอุปกรณ$สํานักงาน มาใช�ในเองส�วนตัว  
  - การใช�เวลาปฏิบัติราชการไปใช�ในเรื่องส�วนตัวทําให�เสียประโยชน$ต�อผู�มาติดต�อราชการ 
          - การใช�อุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ส�วนตัว เช�น โทรศัพท$ ไอแพด มาชาร$จไฟในท่ีทํางาน และนําคอมพิวเตอร$
โน�ตบุ�ก มาใช�ในเรื่องส�วนตัว เช�นการจัดผลงานของตัวเอง ในการเรียน  
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม�มีการปcองกันท่ีเหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปlดช�องทางให�เจ�าหน�าท่ีใช�อํานาจหน�าทําให�ผู�ปฏิบัติใช�โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด�วยหน�าท่ี 
  - เสียชื่อเสียงและความน�าเชื่อถือของหน�วยงาน 
 4) แนวทางการปcองความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน"ทับซ�อน 
  (1) การเสริมสร�างจิตสํานึกให�บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช�น 
  - การส�งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  - เผยแพร�ค�านิยมสร�างสรรค$ให�แก�เจ�าหน�าท่ี 
  - จัดโครงการฝ�กอบรมด�านคุณธรรม จริยธรรมให�กับเจ�าหน�าท่ี 
  - การส�งเสริมให�ผู�บังคับบัญชา เป:นตัวอย�างท่ีดี 
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  (2) การปcองกันเหตุการณ"หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป;นภัยต�อหน�วยงาน เช�น 
  - การแจ�งเวียนหลักเกณฑ$และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร�งใสและเป:นธรรม 
  - การเผยแพร�หลักเกณฑ$การรับทรัพย$สินหรือประโยชน$อ่ืนใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง 
  - จัดช�องทางการร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห"ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชน"ทับซ�อน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ประจําป. พ.ศ. 2563 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน$ทับซ�อน จํานวน 
6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
                  1.การใช�อุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ส�วนตัว เช�น โทรศัพท$ ไอแพด มาชาร$จไฟในท่ีทํางาน และนํา
คอมพิวเตอร$โน�ตบุ�กมาใช�ปฏิบัติงานเรื่องส�วนตัว 
                  2.การใช�เวลาปฏิบัติราชการไปใช�ในเรื่องส�วนตัวทําให�เสียประโยชน$ต�อผู�มาติดต�อราชการ 
                  3.การใช�วัสดุ อุปกรณ$ของราชการ มาใช�ทํางานส�วนตัว 
                  4.การจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน$ให�พวกพ�อง 
                  5.การจัดซ้ือจัดจ�างการเบิกจ�ายงบประมาณ 
                  6.การพิจารณาการย�ายท่ีไม�เป:นธรรม 

 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ$ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต�ละป7จจัยเสี่ยงแล�ว จึงนําผลท่ีได�มาพิจารณาความสัมพันธ$ระหว�างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต�อกิจกรรม หรือภารกิจของหน�วยงานว�า ก�อให�เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซ่ึงจะทําให�ทราบว�ามีความเสี่ยงใดเป:นความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะต�องบริหารจัดการก�อน 
 

ลําดับ ปUจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 

ลําดับ 

ความเส่ียง 

1 การจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน$ให�พวกพ�อง 3 4 14 (1) 
2 การเอ้ือประโยชน$ต�อพวกพ�องในการจัดซ้ือจัดจ�าง 3 4 14 (2) 
3 การพิจารณาการย�ายท่ีไม�เป:นธรรม 3 5      14 (3) 
4 การใช�อุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ส�วนตัว เช�น โทรศัพท$ 

ไอแพด มาชาร$จไฟในท่ีทํางานและนําคอมพิวเตอร$
โน�ตบุ�กมาใช�ปฏิบัติงานเรื่องส�วนตัว 

5 2 8 (4) 

5 การใช�เวลาปฏิบัติราชการไปใช�ในเรื่องส�วนตัวทํา
ให�เสียประโยชน$ต�อผู�มาติดต�อราชการ 

5 2 8 (5) 

6 การใช�วัสดุอุปกรณ$ของราชการมาใช�ทํางานส�วนตัว 5 2 8 (6) 
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ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

 
แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีได�จากการวิเคราะห$ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ด�านผลประโยชน$ทับซ�อน สามารถสรุปการวิเคราะห$ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด�าน
ผลประโยชน$ทับซ�อนได� ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห"ความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงด�านผลประโยชน"ทับซ�อน 

ผลการวิเคราะห"ความเส่ียงด�านผลประโยชน"ทับซ�อน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
- ลําดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 

- การจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน$ให�พวกพ�อง 
- การเอ้ือประโยชน$ต�อพวกพ�องในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
- การพิจารณาการย�ายท่ีไม�เป:นธรรม 

 

ลําดับ 2  (สูงมาก = 15 คะแนน) 

- การใช�อุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ส�วนตัว เช�น โทรศัพท$  
ไอแพด มาชาร$จไฟในท่ีทํางาน และนําคอมพิวเตอร$
โน�ตบุ�กมาใช�ปฏิบัติงานเรื่องส�วนตัว 

- การใช�เวลาปฏิบัติราชการไปใช�ในเรื่องส�วนตัวทําให�เสีย
ประโยชน$ต�อผู�มาติดต�อราชการ 

- การใช�วัสดุ อุปกรณ$ของราชการ มาใช�ทํางานส�วนตัว 
 

ลําดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
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 จากตารางวิเคราะห$ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป:น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข�อมูลการวิเคราะห$ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน$ทับซ�อน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจําป.งบประมาณ 2564 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปUจจัยความเส่ียง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเป:นต�องเร�งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือ
ถ�ายโอนความเสี่ยง 
 

- 

      เสี่ยงสูง (High) จําเป:นต�องเร�งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให�
อยู�ในระดับท่ียอมรับได�  

-การจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน$
ให�พวกพ�อง 
-การเอ้ือประโยชน$ต�อพวกพ�องในการ
จัดซ้ือจัดจ�าง 
-การพิจารณาการย�ายท่ีไม�เป:นธรรม 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต�มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

-การใช�อุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ส�วนตัว 
เช�น โทรศัพท$ ไอแพด มาชาร$จไฟในท่ี
ทํางาน และนําคอมพิวเตอร$โน�ตบุ�กมา
ใช�ปฏิบัติงานเรื่องส�วนตัว 
-การใช�เวลาปฏิบัติราชการไปใช�ใน
เรื่องส�วนตัวทําให�เสียประโยชน$ต�อผู�มา
ติดต�อราชการ 
-การใช�วัสดุ อุปกรณ$ของราชการ มาใช�
ทํางานส�วนตัว 

ตํ่า (Low) - - 
 

 
 

 
 
 

 
 



๑๐ 
 

ส�วนที่ 3  
 

การดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีอาจก�อให�เกิดการทุจริต 
หรือผลประโยชน"ทับซ�อนในการปฏิบัติงาน 

 
                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได�การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีอาจก�อให�เกิด 
การทุจริตหรือผลประโยชน$ทับซ�อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) เพ่ือเป:นแนวทางการป5องกัน และลดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจก�อให�เกิด
ความไม�สุจริต ในการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยวิเคราะห$ความเสี่ยงเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานท่ีอาจก�อให�เกิดการทุจริตหรือก�อให�เกิดการขัดกันระหว�างผลประโยชน$ทับซ�อน เพ่ือเป:นแนวทางการ
ป5องกัน และลดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจก�อให�เกิดความไม�สุจริต ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
3. ประกาศนโยบายการเสริมสร�างคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   
4. ประกาศนโยบายต�อต�านการให�สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหาร 

จัดการเรื่องร�องเรียน 
5. ประกาศมาตรการป5องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย$สินหรือประโยชน$ตอบแทน           

และการบริหารจัดการเรื่องร�องเรียน 
6. ประกาศมาตรการการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็ปไซต$ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    

มัธยมศึกษาสุโขทัย 
                      7. ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีตามคู�มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน 
                      8. ประกาศมาตรการกลไกให�ภาคประชาชนหรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามามีส�วนร�วม 
ในการดําเนินงาน 
                      9. ประกาศมาตรการป5องกันผลประโยชน$ทับซ�อนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา             
มัธยมศึกษาสุโขทัย  
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1. ผลการดําเนินงานเพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีอาจก�อให�เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน"ทับซ�อนในการปฏิบัติงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

ปUจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการแล�วและ
ดําเนินการต�อเน่ือง 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

1.การจัดสรร
งบประมาณฯ 

1. แจ�งแนวปฏิบัติในการขอรับจัดสรรงบประมาณให�โรงเรยีนในสังกัดทราบ 
2.กําชับเจ�าหน�าท่ีในกลุ�มให�ดําเนินการตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณ โดยดําเนินการ 
ในรูปแบบคณะกรรมการในการจัดสรรงบประมาณทุกรายการ 
3. ห�ามไม�ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีมีส�วนเก่ียวข�องเป:นผู�ขายหรือผู�รับจ�าง กับโรงเรียนในสังกัดท่ีได�รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
4.สอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีกลุ�มนโยบายและแผน ในการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือนําเสียงสะท�อน  หรือป7ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนมาปรับปรงุแก�ไขการทํางานให�ดียิ่งข้ึน 
5.ประชุมข�าราชการในกลุ�มอย�างน�อยเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือแจ�งข�อราชการ และระเบียบต�าง ๆ 
ท่ีแก�ไขปรับปรุง และปรึกษาหารือป7ญหาต�าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง แลกเปลี่ยนเรียนรู�การ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จและมธีรรมาภิบาล 

 

� 
� 
 
� 
 
� 
 
� 
 
 

  

2.การเอ้ือ
ประโยชน$ต�อพวก
พ�องในการจัดซ้ือ
จัดจ�าง 

 

 

1.วางแผนจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานในแต�ละกระบวนการตั้งแต� (การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง) 
เช�น การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง  การกําหนดขอบเขตเขตงาน โดยเน�นการดําเนินการ
ในรูปคณะกรรมการ การเปlดเผยข�อมูลต�อสาธารณชนในทุกกระบวนงาน 
2. ให�ผู�มสี�วนเก่ียวข�องดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง และเปlดเผยข�อมูลให�รบัทราบท่ัวกัน 
และต�อสาธารณชน  
3.มอบหมายผู�บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชา ตรวจสอบในส�วนของการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข�องฯและการตรวจสอบตรวจสอบการเอ้ือประโยชน$ให�กับพวกพ�อง เช�น เรื่องของ
การเปรยีบเทียบราคา(กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง) มีหรือไม� 

 

� 
 
 
� 
 
� 
 
 
� 
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ปUจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการแล�วและ
ดําเนินการต�อเน่ือง 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

4.มอบหมายให�บุคคลอ่ืน(เช�น นิตกิร,ตรวจสอบภายใน)ตรวจสอบกระบวนการทํางาน 
 และผลการดําเนินงานว�าโปร�งใส ตรวจสอบได� 
5. หากยังพบข�อบกพร�องหรือไม�มใีห�ปรับปรุงพัฒนางานเพ่ือไม�ให�เกิดประโยชน$ทับซ�อน 
ในการเอ้ือประโยชน$ให�พวกพ�องต�อไป 

 
� 

 

3. การพิจารณา
การย�ายท่ีไม�เป:น
ธรรม 

 

1.มีคณะทํางานจัดทําข�อมูลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยจัดทําคําสัง่เป:น(ความลับ) 
2.คณะทํางานจัดทําข�อมลูต�างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3.คณะทํางานแต�งตั้งจากผู�บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ� กลาง เล็ก ท่ีไม�มผีลประโยชน$ได�เสีย 
4.รวบรวมข�อมูลเสนอ ศศจ. ดําเนินการต�อไป 

 � 
� 
� 
� 

  

4.การใช�อุปกรณ$
อิเลคทรอนิกส$
ส�วนตัว มาใช�
ปฏิบัติงานใน
สํานักงานใน 
เรื่องส�วนตัว 

 

1. ควบคุม กํากับ ดูแลให�ข�าราชการ และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความโปร�งใส  
การเสริมสร�าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให�ข�าราชการถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ$การปฏิบัตเิก่ียวกับข�อร�องเรียน การละเว�นการปฏิบัติ
หน�าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือให�ยึดถือปฏิบัต ิ
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให�ข�าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตติามคู�มือผลประโยชน$ทับซ�อน 
4. ส�งเสริมการมสี�วนร�วมในการด�าเนินการป5องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให�ครอบคลุม และท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน เพ่ือร�วมสร�างแนวทางและมาตรการในดําเนินการสร�างจิตสํานึก
ให�ข�าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 

 � 
 
� 
 
� 
� 
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ปUจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ดําเนินการแล�วและ
ดําเนินการต�อเน่ือง 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

5.การใช�เวลา
ปฏิบัติราชการไป
ใช�ในเรื่องส�วนตัว
ทําให�เสีย
ประโยชน$ต�อผู�มา
ติดต�อราชการ 

 

1. ควบคุม กํากับ ดูแลให�ข�าราชการ และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความโปร�งใส  
การเสริมสร�าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให�ข�าราชการถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ$การปฏิบัตเิก่ียวกับข�อร�องเรียน การละเว�นการปฏิบัติ
หน�าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือให�ยึดถือปฏิบัต ิ
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให�ข�าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตติามคู�มือผลประโยชน$ทับซ�อน 
4. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการดาํเนินการป5องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ให�ครอบคลุม และท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน เพ่ือร�วมสร�างแนวทางและมาตรการในการดําเนินการสร�าง
จิตสํานึกให�ข�าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

 � 
 
� 
 
� 
� 

  

 6.การใช�วัสดุ 
อุปกรณ$ของ
ราชการไม�นําไปใช�
เป:นประโยชน$
ส�วนตัว 

1. ควบคุม กํากับ ดูแลให�เจ�าหน�าท่ี ผู�ปฏิบัติงานด�านพัสดุกลุ�ม ฯ 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให�ข�าราชการ บุคลากร การใช�วัสดุ สํานักงานอย�างประหยัด ถูกต�อง  
และมีประสิทธิภาพตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอย�างเคร�งครดั 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให�ข�าราชการ และบุคลากรปฏิบัตติามคู�มือผลประโยชน$ทับซ�อนสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 � 
� 
 
� 
 

  

2. ปUญหาและอุปสรรค  
     การดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมสึกษาสุโขทัย  
บุคลากรบางคนยังมีความยึดติดกับความคิดเดิม ๆ ในการปฏิบัติงานจึงทําให�การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ท่ีอาจเกิดข้ึนได�ล�าช�า  

3. ข�อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง      การดําเนินการกิจกรรมอย�างต�อเน่ือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร	างคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ในวันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ* 2564  นายสุดเขต สวยสม ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นําคณะผู�บริหารสถานศึกษา ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนในสังกัด ทําพิธีเป̂ดปYายสํานักงาน โดยได�รับเกียรติจากนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู�ว,าราชการจังหวัดสุโขทัย 
เป1นประธาน ซ่ึงมีหัวหน�าส,วนราชการ องค*กร รัฐวิสาหกิจและแขกผู�มีเกียรติเข�าร,วมพิธี ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพ่ือการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ด�วยความซ่ือสัตย* สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร,งใส มีความพร�อมในการปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติและดํารงตนไว�ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป1นเจ�าหน�าที่ของรัฐ กระทําการในสิ่งที่ถูกต�อง ยึดมั่น   
ในค,านิยมขององค*กร และพัฒนาองค*กรให�มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ,งสู ,การเป1นองค*กรที่มีมาตรฐาน 
รวม ทั ้ง ร ,วมม ือก ับท ุกภาคส ,วน ในการป Yองก ันและปราบปรามการท ุจ ร ิตและประพฤต ิม ิช อบ  
โดยให�ผู�บริหาร ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีในสังกัดทุกคนร,วมกิจกรรม 

   

 

 

 

 



 
 

 

2. การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสุโขทัย 

วันที ่ 28 พฤษภำคม 2564 นำยสุดเขต  สวยสม ผู ้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสุโขทัย ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ
ม ัธยมศ ึกษำส ุโขท ัย  ก ่อนเริ ่มประช ุมผู ้บร ิหำรส ำน ักงำนเขตพื ้นที ่กำรศ ึกษำม ัธยมศ ึกษำส ุโขท ัย  

ณ ห ้องประช ุม โรงเร ียนกงไกรลำศว ิทยำคม อ ำ เภอกงไกรลำศ จ ังหว ัด ส ุโขท ัย  โดยม ีผู ้บร ิหำร 

สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด เข้ำร่วมกำรประชุม 

 
 

 
 

กำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรจัดกำรและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  

ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติและ
ด ำรงตนไว้ซึ ่งเกียรติและศักดิ์ศรีควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กระท ำกำรในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในค่ำนิยม  
ขององค์กรและพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีมำตรฐำน รวมทั้งร่วมมือ
กับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร 
และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตำมเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริต  ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย 

 

 

 

 



 
 

 

3. การประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

นำยสุดเขต  สวยสม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัยได้ประกำศ 

นโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม และควำม
โปร ่งใส ในกำรด ำเน ินงำนของส ำน ักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำมัธยมศ ึกษำสุโขทัย  ในกำรประช ุม
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์คุณธรรมและควำมโปร่งใส  ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย   
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. การประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

กำรสร้ำงควำมตระหนักและให้ค ำมั่นในกำรร่วมกันป้องกันกำรทุจริต ปลูกฝังค่ำนิยม 

ควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรสร้ำงเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต โดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สุโขทัย จัดกิจกรรมประกำศปฏิญญำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
โดยบูรณำกำรเป็นกิจกรรมก่อนกำรประชุมงำนต่ำงๆ โดยกำรน ำของ นำยสุดเขต  สวยสม ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
5.  การจัดกิจกรรมหน	าเสาธงเพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ�ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาสุจริต 

นายสุดเขต  สวยสม ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
พร�อมคณะบุคลากรร,วมกิจกรรมเข�าแถวร�องเพลงชาติ สวดมนต*ไหว�พระ และกล,าวคําปฏิญญาเขตพื้นท่ี
สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต,อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย* เป1นกิจกรรม ที่แสดงออก 
เชิงสัญลักษณ* ผู�บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพบปะพูดคุยกับบุคลากร ให�ขวัญกําลังใจและ
ทบทวนภารกิจงานในรอบสัปดาห*ท่ีผ,านมา พร�อมแจ�งข�อราชการและภารกิจต,างๆ ในรอบสัปดาห* 
 

   

   

 

 



 
 

 

 

6. การประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นำยสุดเขต สวยสม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัยเป็นประธำน 
ในกำรประชุมประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยนำงสำวจิรวรรณ สุรเสียง  
นำยอุดม อินทำ ,นำยสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มงำน และผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment:  OIT)  และมอบหมำยกลุ่ มงำนรับผิดชอบตัวชี้ วัดใน 

กำรประเมินข้อมูลสำธำรณะ ณ ห้องประชุมเขำหลวง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย  
เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2564 
 

 
 

   
 

    



 

 

มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส 
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 

1. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

2. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

3. ประกาศนโยบายต�อต1านการให1สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหารจัดการ 

             เร่ืองร1องเรียน 

4. ประกาศมาตรการปhองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย2สินหรือประโยชน2ตอบแทน 
             และการบริหารจัดการเร่ืองร1องเรียน 

5. ประกาศมาตรการการเผยแพร�ข1อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็ปไซต2สํานักงานเขตพ้ืนที่           
             การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

         6. ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเจ1าหน1าที่ตามคู�มอื 
              หรือมาตรการปฏิบัติงาน 

         7. ประกาศมาตรการกลไกให1ภาคประชาชนหรือผู1มีส�วนได1ส�วนเสียเข1ามามีส�วนร�วม 
             ในการดําเนินงาน 

         8. ประกาศมาตรการปhองกันผลประโยชน2ทับซ1อนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             มัธยมศึกษาสุโขทัย  

         9.  ประกาศมาตรการปhองกันการขัดกันระหว�างผลประโยชน2ส�วนตนกับผลประโยชน2ส�วนรวม 

 

 

 

 

 



















 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
................................................................. 

           การป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึก ในการ
ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ มาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
                     1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบ 

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

                     2 . การสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้ าที่ ราชการตามกรณี ต่ าง ๆ ให้ ยึดหลัก คุณธรรม  
ธรรมาภิบาลและประโยขน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ตลอดจนให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                     ๓. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม 

และจะต้องจัดท าข้ันตอนการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนทราบ 

                     ๔. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับชั้นต้องงดเว้นการให้  การรับสินบน ตลอดจน  

ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

                     ๕. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติราชการ โดยไม่ให้เกิดซ่องว่าง 
ให้เกิดการทุจริต หรือการให้ การรับสินบนได้ 
                     ๖. หากมีกรณีการทุจริต การเรียกรับ การให้สินบน หรือมีข้อร้องเรียนอ่ืน ๆ ให้ท าการร้องเรียน
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รอ้งเรียนพร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งโดยตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เลขที่ ๑๓๘ ถนนสิงหวัฒน์ ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐ 
ทั้งนี้ ขอ้มูลการร้องเรียนจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

                     ๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จะด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

 โดยค านึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้ถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียน โดยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยซึ่ ง
ภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้ทราบการด าเนินการภายในสิบห้าวัน และเมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นและได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว จะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันด าเนินการแล้วเสร็จ 

                    ๘. การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องแนวทางการรับการให้ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

                    ๙. การเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนว
ทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีเรี่ยไร ประกาศ ณ วันที่ 1๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

/10. การรับนักเรียน… 















 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

.............................................. 
               ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน      
ที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนภำยในส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สรุปผลกำรวิเครำะห์              
ด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม          
เพ่ือให้กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นไปตำมเป้ำหมำยและสอดคล้องกับเจตนำรมณ์กำรป้องกัน             
และปรำบปรำมกำรทุจริตเพรำะพฤติกรรมกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนบำงประกำรเป็นควำมผิดทำงวินัย ทำงอำญำ
หรือทำงแพ่งจึงก ำหนดมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย  
ดังนี้ 

                 1. มาตรการป้องกันการจัดสรรงบประมาณ 

                    แนวทางปฏิบัติ 
                    1) แจ้งแนวปฏิบัติในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนในสังกัดทรำบ 

                    2) ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ โดยด ำเนินกำร 

ในรูปแบบคณะกรรมกำรในกำรจัดสรรงบประมำณทุกรำยกำร 

                    3) ห้ำมไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับ 

กำรจัดสรรงบประมำณ 

                    4) สอบถำมควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน ในกำรจัดสรร
งบประมำณ เพื่อน ำเสียงสะท้อนหรือปัญหำที่อำจเกิดขึ้นมำปรับปรุงแก้ไขกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น  
                    5) ประชุมข้ำรำชกำรในกลุ่มอย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อแจ้งข้อรำชกำร และระเบียบต่ำง ๆ  
ที่แก้ไขปรับปรุง และปรึกษำหำรือปัญหำต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติงำน 

ประสบผลส ำเร็จและมีธรรมำภิบำล 

                 2. มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
                      แนวทางปฏิบัติ 

                   1) วำงแผนจดัท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในแต่ละกระบวนกำรตั้งแต่ (กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 
เช่น กำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ/รำคำกลำงกำรก ำหนดขอบเขตเขตงำนโดยเน้นกำรด ำเนินกำรในรูป
คณะกรรมกำร กำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนในทุกกระบวนงำน 

                   2) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเปิดเผยข้อมูลให้รับทรำบทั่วกัน 

และต่อสำธำรณชน  
 

 

/3) มอบหมำยผู้บังคับบัญชำ....  
 














