












 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ค าน า 
 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ               
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต                            
คือการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านง               
ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  
 การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ
กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี                 
การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้                  
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นองค์กร ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ภาครัฐและสถานศึกษาให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติ มิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล                       
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้              
เกิดการทุจริตประพฤต ิมิชอบได้  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น  
เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงาน                 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

         เมษายน 2563 
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ส่วนที่ ๑ 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ความเป็นมา  
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้าน การทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ “ปี ๒๕๖๐ 
เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) โดยกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน เสนอ ทั้งนี้ คตช. ได้มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝุายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลัก             
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ  และเป็นกลไก
ของฝุายบริหารในการปูองกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ              
ให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริต จึงเล็งเห็นว่าเพ่ือขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจาก                  
การประเมินผลคะแนนแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อน
กลไกภาครัฐ ให้ด าเนินการตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน              
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ 
เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561                 
ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการ
ประเมินแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยมุ่งเน้นการ
ออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ               
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
System: ITAS) (ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ,2563,หน้า 1) ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพ่ือเสริมสร้าง           
ธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่                
และการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของทางราชการ ยังมีการทุจริตของการปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน,2561,หน้า 1) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว       
จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  การทุจริตในการเฝูาระวังความเสี่ยง              
จากการทุจริต   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เห็นความจ าเป็นที่ต้องมีเครื่องมือการประเมิน               
ความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปูองกันการทุจริตเชิงรุก และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและเป็นการยกระดับค่า CPI อย่างต่อเนื่อง จริงจัง  
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ส่วนที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงทุจริต 

 
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการปูองกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ดังนั้น                    
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร
ถือเป็นการปูองกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่
ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตซึ่งเป็นมาตรการปูองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน 
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการโต้ตอบความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ               
เฝูาระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) 
เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบ 
ภายในจะเป็นในลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยง 
เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Pre-Decision 
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013(Committee of Sponsoring Organization 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมา
ตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อป ี๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพ่ิม ๓ ครั้ง คือครั้งแรก
เมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report 3 Guidance 
for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on 
Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพ่ิมเติมด้านการควบคุมภายใน Internal – 
Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิม       
ของปี ๑๙๙๒ ที่ก าหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วนอ่ืนๆ ให้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติม                
เรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่
จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการปูองกันเฝูาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 หลักการที่ ๑ – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
 หลักการที ่๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
 หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝุายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 

Pre-decision VS Post-decision 
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 หลักการที่ ๔ – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
 หลักการที่ ๕ – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หลักการที่ ๖ – ก าหนดเปูาหมายชัดเจน 
 หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
 หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
 หลักการที่ ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
 หลักการที่ ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
 หลักการที่ ๑๒ – ให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 หลักการที่ ๑๓ –องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
 หลักการที่ ๑๔ –มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
 หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 หลักการที่ ๑๗ –ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริง และ
น าไปปฏิบัติได้) อีกท้ังท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี 
ประสิทธิผล 
 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
          Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 
 Detective : เฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง 
ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
 Preventive : ปูองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่ 
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งท่ีรู้ว่าท าไปมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม ่ไม่ปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 
 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและปูองกันปูองปรามล่วงหน้า 
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
(Unknown Factor) 
๔. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure  Incentive หรือ แรงกดดันหรือ 
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับควบคุมภายในของ
องค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต 
(Fraud Triangle) 
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๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
    ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘) 
 ๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
ภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การพิจารณาอนมุตัิ อนญุาต 

การใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าที 

การใช้จา่ยงบประมาณ และการบริหาร

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  
    (....) ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
    (....) ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
    (....) ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร  
             จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน .......................................................................................... ................... 
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง.......................................................... ......................................... 
ผู้รับผิดชอบ..................................................................... โทรศัพท์................................ 
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๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การะบุความเสี่ยง  
 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
 3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
 5. แผนบริหารความเสี่ยง  
 6. การจัดท ารายงานผลการเฝูาระวังความเสี่ยง  
 7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
 8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
 9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
7. การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ก่อนท างานประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องท าการคัดเลือกกระบวนงานจากภาระงานที่จะท าการประเมิน 
ดังนี้  
 1. ภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 2. ภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
 3. ภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เมื่อคัดเลือกภาระงานที่จะท าการประเมินความ
เสี่ยงจากการทุจริตได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของภาระงานด้านนั้นๆ โดยเฉพาะภาระงานที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดการทุจริตสูง และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นลงมือท า
ตามข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

 

 

 

 

 

๑.เลือกงานด้านที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๒.เลือกกระบวนงานจากกระบวนงานที่จะท าการประเมิน ความเสี่ยง
การทุจริต 

๓.เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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( ตัวอย่าง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดการทุจริตเพ่ือระบุ
และประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือ
ข้อผิดพลาดทั้งในระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการ
บรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของส านักงานเขตพ้ืนที่ ฯ ใน
ภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี 

โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 
เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งานด้านการพิจารณาอนมุตัิ อนญุาตของทางราชการ 

๒. กระบวนงาน การขออนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอน 

๓. รายละเอียดของขัน้ตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนญุาตก่อสร้างอาคารฯ 

 

เทคนิคในการค้นหา 

ความเสีย่งการทจุริต 

Risk 
Dentification 

Risk 
Identification 
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของ

กระบวนงาน หรืองานท่ีเลือกมาท าการประเมิน
ความเสีย่งว่ามีโอกาสหรือความเสีย่งการทุจริต) 

  

 
ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการ 
    ทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 
    - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง 
                Know Factor 
    - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส 
                เกิด ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor 
 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต  
 ความหมาย  
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบท าให้วัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงาน ไม่ประสบความส าเร็จ                
ตามวัตถุประสงค์เปูาหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
ของเหตุการณ ์ 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน  โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึงขนาด                 
ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
 การทุจริต (Corruption) หมายถึงการใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ  เพ่ือประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก หรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อ่ืน 
การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบน ทั้งท่ีเป็นเงินและสิ่งของ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  
 “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจจะท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่ง
หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนหรือ
ผู้อื่นซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นทาให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม จากความหมายนี้ แสดงให้เห็น
ว่า การกระท าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่วนรวมนั้น เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม ซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นรูปแบบหนึ่ง
นั่นเอง  
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 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ 
ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือประเมิน
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)               
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็น               
เชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินได ้ 
 สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้  
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ                          
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง               
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี                 
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  
ตารางท่ี 2 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 3 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อยที่สุด  
2 น้อย ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อย 
3 ปานกลาง ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบบ้าง  
4 มาก ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมาก  
5 มากที่สุด ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมากที่สุด 

 
  ขั้นตอนที่ ๒ ให้น าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร  
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า  
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน 
ตามปกติควบคุมดูแลได้  
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  สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร              
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของ
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละ
สาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ตารางท่ี 4 ช่วงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับความเสี่ยง 
 

ช่วงคะแนน 
 

เขตสี 
 

มาตรการควบคุม 
 

ระดับความเสี่ยงต่ า  
 

1 – 3 
คะแนน  

เขียว 
 

ยอมรับความเสี่ยง  
(มีผลกระทบหน่วยงานภายในส่วนระดับงาน)  

ระดับความเสี่ยงปานกลาง  
 

4 – 9 
คะแนน  

เหลือง 
 

ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม(มีผลกระทบ
หน่วยงานภายในส่วนของกลุ่มงาน) 

ระดับความเสี่ยงสูง  
 

10 – 16 
คะแนน  

ส้ม 
 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้(มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายในส่วนของสพท.)  

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ต้องมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด 
ยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  

17 – 25 
คะแนน  
 

แดง 

 
มาก ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง โดยการหยุดยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม  
(มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก)  

 
ตารางท่ี 5 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ(

Im
pa

ct
) 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 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Like hood) 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว  เหลือง  ส้ม  แดง 
      
      
      

 
ตารางที่ 5 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
    ตามสีไฟจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
             - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
                       - สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
                                - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 ขั้นตอนที ่๓ น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น 
สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจ าเป็นของการเฝูาระวัง ที่มีค่า               
๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
 ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝูาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้ 
      - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น               
เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝูาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการปูองกันไม่ด าเนินการไม่ได้               
ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
      - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝูาระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD                  
คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น  
(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๑)  
(เกณฑ์พิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)  
 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้ 
       กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน
ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
      - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 
Financial ค่าอยู่ที ่๒ หรือ ๓  
      - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเปูาหมาย Customer/User ค่าอยู่
ที ่๒ หรือ ๓  
      - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ
ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที ่๑ หรือ ๒  
(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)  
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ตารางท่ี 7 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ  
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 
 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดบั ความจ าเป็น

ของการเฝูาระวัง 
๓       ๒      ๑      

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
๓       ๒      ๑      

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X รุนแรง 

     
     
ตารางที่ 7 น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความ
จ าเป็นของการเฝูาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 7.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก  

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง  

SHOULD 
  ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒ ค่าควรเป็น ๑ 
    
    
ตารางท่ี 7.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders  
รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  

  
 

 
 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial     
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเปูาหมาย Customer/User     
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process     
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth     
 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รนุแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ 
สอดส่อง เฝูาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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 ด ี: จัดการได้ทันที ทุกครัง้ที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม  
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรอืได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตารางท่ี 8 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

คุณภาพ 
การจัดการ 

 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ต่ า 

ค่าความ
เสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

ค่าความ
เสี่ยง

ระดับสูง 
 ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
 พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
 
ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องท่ีท าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือ
ประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของ
ความเสี่ยง โดยพิจารณาดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร  
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม  
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง  
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง....................................................................................................... 
 
ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

 
มาตรการป้องกันการทุจริต 
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ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดับ ความรุนแรงความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหาร ความเสี่ยงเพ่ือปูองกันการทุจริตต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝูาระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการปูองกันหรือแก้ไขปัญหา
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝูาระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ ส ีได้แก่ สี
เขียว สีเหลือง สีแดง 

 
ตารางท่ี 9 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 
ท่ี มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
      
      
      
      
 
 
ตารางที่ 9 ให้รายงานสถานะของการเฝูาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความ
เสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่าย ที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
 

√ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  
√สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3  
√สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพ่ิมขึ้นแผนใช้ไม่
ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สแีดง 

สเีหลอืง 

สเีขียว 

เกินกวา่การยอมรับได้ 

เกิดขึน้แล้วแตย่อมรับได้ 

ยงัไมเ่กิดเฝ้าระวงัตอ่เนื่อง 
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ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๗ น าผลจากทะเบียนเฝูาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งใน
ขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติมต่อไป 
โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  
 ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
 ๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  
 ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝูาระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 
ตารางท่ี 10 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
 

  
 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
 

  
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝูาระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็น เพิ่มเติม 
 

  
 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า สี
เหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล 
 
ตารางที่ 11 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 
ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต(เขียว เหลือง แดง ) 

เขียว เหลือง แดง 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
  ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือ
สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ การรายงานผล 
ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส 
ตารางท่ี 12 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..............................  
หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................................................................................. .  
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   
โอกาส/ความเสี่ยง   
สถานะของการด าเนินการจดัการความ
เสี่ยง  
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  
เฝูาระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  

..................................................................................................................  

...................................................................................................................  
ผลการด าเนินงาน  
 

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

................................................................... ...................................................  

......................................................................................................................  

................................................................................... ...................................  

......................................................................................................................  

................................................................................................... ...................  
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ส่วนที ่3 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้ท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดการทุจริตเพ่ือระบุ
และประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือ
ข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการท าความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของส านักงานเขต
พ้ืนที่ รวมถึงการควบคุมภายในของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการบรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของส านักงานเขต
พ้ืนที่ ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
กระบวนงาน : การจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝง หรือท่ีเกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไมคุ่้มค่าไม่
โปร่งใส 
 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 หน่วยงานจัดโครงการและมีวัตถุประสงค์การจัดไม่ตรง

กับภาระหลักของตนเอง 
√  

2 จัดโครงการซ้ าซ้อน  √ 
3 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประกอบการจัดโครงการ มากเกิน

ความจ าเป็น 
√  

4 จัดท าโครงการที่ไม่จ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับนโยบาย 
พันธกิจหลักของส านักงานเขตพ้ืนที่  

√  

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
กระบวนงาน : การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
หน่วยงาน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 การน ารถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน √  
2 การควบคุมการใช้รถไม่เหมาะสม  √ 
3 การเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเกินความเป็นจริง √  
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
กระบวนงาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงาน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits ) 
1 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการ
ก าหนดอย่างไม่เหมาะสมคือ มีการก าหนดเงื่อนไขที่เอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกพ้องกัน 

√  

2 มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญามี่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด  √ 
3 มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาท่ีแพงเกินจริง  √ 
4 มีการก าหนดรายละเอียด ข้อมูลจ าเพาะที่เอ้ือให้กับ

ลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย 
√  

5 มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจาก
ผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 √ 

การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) 
6 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก /ญาติ เพื่อ

แสวงหาประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล 
 √ 

7 ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง/
พวกพ้อง 

 √ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
กระบวนงาน : การส่งใช้เงินยืม เมื่อครบก าหนดการใช้เงินยืม 
 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

ท าให้รายงานการรับเงินประจ าวันน้อยกว่าที่ได้รับจริง 
 √ 

2 รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่น าเงินสด ฝาก
ธนาคารในวันนั้น 

 √ 

3 เอ้ือประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึง
ก าหนดระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม 

 √ 

4 ส่งเอกสารเพ่ือเคลียร์เงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน √  
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สถานะความเสี่ยง 
 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว  เหลือง  ส้ม  แดง 

การจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝง หรือท่ีเกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไมคุ่้มค่าไมโ่ปร่งใส 
1 หน่วยงานจัดโครงการและมีวัตถุประสงค์การจัดไม่ตรงกับภาระ

หลักของตนเอง 
√    

2 จัดโครงการซ้ าซ้อน √    
3 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประกอบการจัดโครงการ มากเกินความ

จ าเป็น 
 √   

4 จัดท าโครงการที่ไม่จ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ
หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่  

√    

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี

โอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการก าหนดอย่างไม่เหมาะสมคือ 
มีการก าหนดเงื่อนไขที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็น
พวกพ้องกัน 

√    

2 มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาทีท่ ากับหน่วยงานต้นสังกัด √    
3 มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาท่ีแพงเกินจริง  √   
4 มีการก าหนดรายละเอียด ข้อมูลจ าเพาะที่เอ้ือให้กับลูกค้ารายใด

รายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย 
√    

5 มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากผู้รับบริการของ
หน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

√    

6 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก /ญาติ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล 

√    

7 ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง/พวกพ้อง √    
 
สถานะความเสี่ยง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว  เหลือง  ส้ม  แดง 

การส่งใช้เงินยืม เมื่อครบก าหนดการใช้เงินยืม 
1 การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงินท าให้

รายงานการรับเงินประจ าวันน้อยกว่าที่ได้รับจริง 
√    

2 รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่น าเงินสด ฝากธนาคารในวัน
นั้น 

√    

3 เอ้ือประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึงก าหนด
ระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม 

√    

4 ส่งเอกสารเพ่ือเคลียร์เงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน  √   
การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
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1 การน ารถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน √    
2 การควบคุมการใช้รถไม่เหมาะสม √    
3 การเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเกินความเป็นจริง √    
 
ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับ ค่าความ

เสี่ยงรวม
จ าเป็น X 
รุนแรง 

ความจ าเป็น
ของการเฝูา
ระวัง 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

๓       ๒      ๑      ๓       ๒      ๑      
การจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝง หรือท่ีเกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไมคุ่้มค่าไมโ่ปร่งใส 
1 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประกอบการจัดโครงการ มาก

เกินความจ าเป็น 
2 3 6 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2 มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาท่ีแพงเกิน

จริง 
2 3 6 

การส่งใช้เงินยืม เมื่อครบก าหนดการใช้เงินยืม 
3 ส่งเอกสารเพ่ือเคลียร์เงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน 2 3 6 
 
ตารางท่ี  13   ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรม

หรือขั้นตอน
หลัก MUST 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

การจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝง หรือท่ีเกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่าไม่โปร่งใส 
1 หน่วยงานจัดโครงการและมีวัตถุประสงค์การจัดไม่ตรงกับภาระหลักของตนเอง  √ 
2 จัดโครงการซ้ าซ้อน  √ 
3 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประกอบการจัดโครงการ มากเกินความจ าเป็น √  
4 จัดท าโครงการที่ไม่จ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจหลักของสพท.  √  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่าง

ไม่เหมาะสมคือ มีการก าหนดอย่างไม่เหมาะสมคือ มีการก าหนดเงื่อนไขท่ีเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกพ้องกัน 

 √ 

2 มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด  √ 
3 มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาท่ีแพงเกินจริง √  
4 มีการก าหนดรายละเอียด ข้อมูลจ าเพาะที่เอ้ือให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือ

เป็นร้านค้าท่ีคุ้นเคย 
 √ 

5 มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่ง  √ 
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ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก /ญาติ เพื่อแสวงหาประโยชน์ใน

การประมูล หรือการปกปิดข้อมูล 
 √ 

7 ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง/พวกพ้อง  √ 
การส่งใช้เงินยืม เมื่อครบก าหนดการใช้เงินยืม 
1 การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงินท าให้รายงานการรับเงิน

ประจ าวันน้อยกว่าที่ได้รับจริง 
 √ 

2 รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่น าเงินสด ฝากธนาคารในวันนั้น  √ 
3 เอ้ือประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาในการส่ง

ใช้เงินยืม 
 √ 

4 ส่งเอกสารเพ่ือเคลียร์เงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน √  
การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
1 การน ารถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน  √ 
2 การควบคุมการใช้รถไม่เหมาะสม  √ 
3 การเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเกินความเป็นจริง  √ 

 
ตารางท่ี   14    ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ที ่
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

 1 2 3 

การจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝง หรือที่เกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่าไม่โปร่งใส 
1 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประกอบการจัด

โครงการ มากเกินความจ าเป็น 
พอใช้    

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2 มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าใน

ราคาที่แพงเกินจริง 
ดี    

การส่งใช้เงินยืม เมื่อครบก าหนดการใช้เงินยืม 
3 ส่งเอกสารเพ่ือเคลียร์เงิน ไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน 
พอใช้    

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
 ส าหรับการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เนื่องจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่ มีการควบคุมภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานการงานการบัญชี การเงิน พัสดุ ตลอดจนโครงการและ
กิจกรรม เป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                
เขต 9 เป็นผู้รับผิดชอบ จัดท าแผนปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และมีการ               
ให้ค าแนะน า เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย การตรวจสอบการ
ท าบัญชี การเงิน และพัสดุ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง               
แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการปูองกันและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตอาจก่อให้เกิด                
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต่อไป ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
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ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตลอดจนแนวทางในการปูองกันการทุจริต ก่อนน าเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
เสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
ตารางที่ 15 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 
ที ่
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

คุณภาพ การ
จัดการ 

 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝง หรือท่ีเกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไมคุ่้มค่าไมโ่ปร่งใส 
1 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประกอบการจัด

โครงการ มากเกินความจ าเป็น 
พอใช้  √  

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2 มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาท่ี

แพงเกินจริง 
ดี  √  

การส่งใช้เงินยืม เมื่อครบก าหนดการใช้เงินยืม 
3 ส่งเอกสารเพ่ือเคลียร์เงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน พอใช้  √  
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร  
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม  
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง  
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต  โดยสามารถสรุป
ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดทุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ดังนี้ ความเสี่ยง ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่ง
ได้แก่ปัจจัยความเสี่ยงในเรื่อง  
การจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝง หรือที่เกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าไม่โปร่งใส 

1. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประกอบการจัดโครงการ มากเกินความจ าเป็น 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ าในราคาท่ีแพงเกินจริง 
การส่งใช้เงินยืม เมื่อครบก าหนดการใช้เงินยืม 

3. ส่งเอกสารเพ่ือเคลียร์เงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
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แผนบริหารความเสี่ยงและ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นการ

ทุจริต  
 

รูปแบบ
ของ  

การทุจริต  

โอกาสในการ
เกิดการทุจริต  

 

โอกาสในการเกดิการ
ทุจริต  

มาตรการป้องกัน
การทุจริต  

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการ
ทุจริต  

 

ผู้รับผิดชอบ  
 

บทก าหนดโทษ  
 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 1.การจัด
โครงการต่าง 
ๆ ที่แอบแฝง
หรือเกินความ
จ าเป็นท าให้
การใช้จ่าย
งบประมาณที่
คุ้มค่าโปร่งใส 

การใช้จ่าย
งบประมาณ
และการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ของภาครัฐ 

 การจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุประกอบการ
จัดโครงการ มาก
เกินความจ าเป็น 

    1)การด าเนินการ
โครงการจะต้องได้รับ
อนุมัติหรือเห็นชอบจาก
ผู้มีอ านาจอนุมตัิ ก่อน
จัดโครงการ 
2)การจดัโครงการหากมี
การจัดซื้อจดัจ้างโดย
ผ่านระบบการจดัซื้อจัด
จ้าง โดยผ่านหน่วยงาน
พัสด ุ
3)ให้ยึดพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและ
การพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
4)ให้ยึดระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารจัดการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

 1)ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างตามแนว
ปฏิบัติในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560เพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
2) ในการจัดซื้อจดัจ้างผูม้ีต าแหนง่
หน้าท่ีด าเนินการต้องไมเ่ป็นผู้ที่มี
ส่วนไดส้่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรอื
คู่สัญญา 
3)ไมเ่รียกรับผลประโยชน์ใดๆ ที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง
จากผู้จ้าง-ผู้รับจ้าง 
4)ไมร่ับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงนิ
บริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัว
เงิน และไม่ใช่ตัวเงินท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที หรือพวกพ้องและเสยี
ผลประโยชน์ของทางราชการ 
5)ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การ 

1)ผู้อนุมตัิ
โครงการ 
2)ผู้จดัโครงการ 
3)ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง เช่น 
คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

- พระราชบัญญตัิการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 บทก าหนดโทษ
ตามมาตรา 120 ผู้ใดเป็น
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้มีอ านาจ
หน้าท่ีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง
หรือ การบริหารพัสดุ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุตามระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบญัญัตินี้
โดยมิชอบเพื่อให้เกดิความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ  
ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุตามพระราชบัญญตัินี ้
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แผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ) 
ประเด็นการ

ทุจริต  
 

รูปแบบ
ของ  

การทุจริต  

โอกาสในการ
เกิดการทุจริต  

 

โอกาสในการเกดิการ
ทุจริต  

มาตรการป้องกัน
การทุจริต  

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการ
ทุจริต  

 

ผู้รับผิดชอบ  
 

บทก าหนดโทษ  
 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

           ท างานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประ 
โยชน์ตัวเองหรือพวกพ้องและเสีย
ผลประโยชน์ของทางราชการ 
6)วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจดัซื้อ จัดจ้าง ไม่
ก าหนดรายละเอียดข้อมลูจ าเพาะที่
เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่
ก าหนดเงือ่นไขท่ีเอื้อผลประโยชน์
ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวก
เดียวกันและไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ในการประมลู
หรือการปกปิดข้อมูล 
7)หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายในตรวจ 
สอบและวเิคราะห์โครงการก่อน
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ตรวจสอบ 
8)ปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ 
สุจรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 

  กฎกระทรวง ระเบียบ  
หรือประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบญัญัตินี้
โดยมิชอบเพื่อให้เกดิความ
เสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือ
หรือ ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ีในการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพสัดุตามพระ 
ราชบัญญตัินี ้กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่
ออกตามความในพระ 
ราชบัญญตัินี้โดยทุจริต 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบป ีหรือปรับตั้ง
แต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ  
- ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุนในการกระท า
ความผิดตามวรรคหนึ่งผู้
นั้นต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไวส้ าหรับ  
ความผิดตามวรรคหนึ่ง  
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แผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ) 
 

ประเด็นการ
ทุจริต  

 

รูปแบบของ  
การทุจริต  

โอกาสในการเกิด
การทุจริต  

 

โอกาสในการเกดิการ
ทุจริต  

มาตรการป้องกันการทุจริต  
 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต  

 

ผู้รับผิดชอบ  
 

บทก าหนดโทษ  
 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

2.การบริหาร
จัดการองค์กร
ด้วยหลัก  
ธรรมาภิบาล
อย่างมี
คุณภาพ  

การใช้
ทรัพย์สิน
ของราชการ
เพื่อ
ประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว  

 

-การน ารถราชการ
มาใช้ประโยชน์
ส่วนตน  
-การควบคุมการ
ใช้รถราชการที่ไม่
เหมาะสมอาจ
ส่งผลใหส้ามารถ
น าทรัพย์สิน ส่วน
ราชการไปใช้
ประโยชน์อ่ืน
นอกเหนือจาก
ภารกิจของทาง
ราชการได ้ 
-มีการเบิกค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง
และท าการ
เบิกเกินกว่าความ
เป็นจริง  

   ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  
-ให้ผู้ปฏิบัตมิีแนวทางในการขอใช้
รถไปในทิศทางเดียวกัน  
-รักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมและ
ก าชับเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบและผู้
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามข้อ 13 
และข้อ 14 แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม กรณีที่ต้องการ
เปลี่ยนเวลาการน ารถออกให้ผู้ใช้
รถจัดท าบันทึกขอเปลีย่นแปลง
เวลากับผู้ทีม่ีอ านาจอนุมัต ิ 
-ควรก าชับผู้ไดร้ับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นปจัจุบันและ
แจ้งพนักงานขับรถและบุคลากร
ของคณะฯ ให้รับทราบว่าจะต้อง
ได้รับการอนุมัตจิากผูม้ีอ านาจ  

-การน ารถราชการออกไป
ใช้ต้องมีใบขออนุญาตการ
ใช้รถและน ารถออกตาม
เวลาที่ระบุไว้ในใบขอ
อนุญาตการใช้รถ  
-ให้ค าแนะน ากับบุคลากร
ที่ขาดความเข้าใจใน
ระเบียบและกฎหมาย 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานและมีการ
ตรวจสอบท่ีรัดกุม  
-ควรก าชับพนักงานขับรถ
ก่อนน ารถราชการออกไป
ใช้ทุกครั้งต้องมีใบขอ
อนุญาตการใช้รถหากมี
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจ
ขออนุมัติใช้รถตามขั้นตอน 
ปกติได้ทัน ให้ประสานผู้มี
อ านาจอนุมัติด าเนินการ
ไปก่อน พร้อมรายงานผู้มี
อ านาจอนุมัต ิเสมอ  

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2530 (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2535 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2538 (ฉบับท่ี5) พ.ศ. 
2541  
ข้อที ่19 วรรคสาม ผู้ใช้รถ
ประจ าต าแหน่งต้องรับผิดใน
กรณีที่รถประจ าต าแหน่ง 
สูญหายเพราะความ
ประมาทเลินเล่อ ของผู้ใช้รถ
ประจ าต าแหน่งแต่ถ้าผู้ใช้รถ
ประจ าต าแหน่งอนุญาตให้
บุคคลอื่นน ารถประจ า
ต าแหน่งไปใช้นอกเหนือ 
หน้าท่ีปกต ิผู้ใช้รถประจ า
ต าแหน่งต้องรับผดิชดใช้ 
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แผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ) 
ประเด็นการ

ทุจริต  
 

รูปแบบ
ของ  

การทุจริต  

โอกาสในการ
เกิดการทุจริต  

 

โอกาสในการเกดิการ
ทุจริต  

มาตรการป้องกันการทุจริต  
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

 

ผู้รับผิดชอบ  
 

บทก าหนดโทษ  
 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

            
 

 ค่าสินไหมทดแทนความ
สูญหายแม้เหตุสดุวิสัย  
-วรรคสี ่ถ้าความเสยีหาย
เกิดขึ้นแก่รถประจ า
ต าแหน่งเพราะความผิด
ของบุคคลภายนอกให้ผู้ใช้
รถประจ าต าแหน่งเป็นผู้
เรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจาก
บุคคลภายนอกในนามของ
ส่วนราชการนั้น แต่ถ้า
ความเสยีหาย เกิดขึ้น
เพราะความผดิของผู้ขับข่ี
ซึ่งมิใช่พนักงานขับรถ 
หรือผู้ใช้รถประจ า
ต าแหน่งต้องรับผดิชอบ
ซ่อมแซมให้คงสภาพดี
ตามเดิม  
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แผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ) 
ประเด็นการ

ทุจริต  
 

รูปแบบของ  
การทุจริต  

โอกาสในการเกิด
การทุจริต  

 

โอกาสในการเกดิการ
ทุจริต  

มาตรการป้องกันการทุจริต  
 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต  

 

ผู้รับผิดชอบ  
 

บทก าหนดโทษ  
 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 3.
กระบวนการ  
จัดซื้อจัดจ้าง  

การรับ
ผลประโยช
น์ต่างๆ  
(Accepting 
benefits)  

 กระบวนงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เงินและมี
ช่องทางที่จะท า
ประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวก
พ้อง  
-กระบวนงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าซึ่งมี
โอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสมคือ มี
การก าหนด
เงื่อนไขที่เอื้อ
ผลประโยชน์ให้กับ
ผู้เสนอราคาที่เป็น
พวกเดียวกัน  
- มีส่วนไดส้่วนเสีย
ในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานต้น
สังกัด  
- มีการอนุมัติให้
ซื้อสินค้าคณุภาพ  

    - ให้ยึดพระราชบัญญัติการ  
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสด ุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให ้
ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
พิเศษอย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงานสรุป
การจัดซื้อจดัจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ
และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
กับการจัดซื้อจดัจ้าง รับรองถึง
ความไมเ่กี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้
เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครดั 

 - ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแนวปฏิบตัิในการดา
เนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มี
หน้าท่ีดาเนินการต้องไม่
เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญา  
- ไม่เรียกรับผลประโยชน์
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้ง
จากผู้จ้าง -ผู้รับจ้าง  
- ไม่รับของขวัญ/เงิน
สนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่
เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัว
เงินท่ีส่งผลต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ี หรือพวกพ้อง และ
เสียผลประโยชน์ของทาง  

ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจดัจ้าง
เช่น เจ้าหน้าท่ี
พัสดุ
คณะกรรมการ  
ก าหนดราคา
กลาง, 
คณะกรรมการ  
ก าหนด
รายละเอียด  
คุณลักษณะ
เฉพาะ
คณะกรรมการ  
พิจารณาผลการ
ผู้ประกวดราคา
คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ 
เป็นต้น  

 - พระราชบัญญตัิการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 บทก าหนดโทษ
ตามมาตรา 120 ผู้ใดเป็น
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้มีอ านาจ
หน้าท่ีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง
หรือ การบริหารพัสดุ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุตามระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบญัญัตินี้
โดยมิชอบเพื่อให้เกดิความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ  
ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุตามพระราชบัญญตัินี ้
กฎกระทรวง ระเบียบ  
หรือประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบญัญัตินี ้ 
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แผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ) 
ประเด็นการ

ทุจริต  
 

รูปแบบของ  
การทุจริต  

โอกาสในการเกิด
การทุจริต  

 

โอกาสในการเกดิการ
ทุจริต  

มาตรการป้องกันการทุจริต  
 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต  

 

ผู้รับผิดชอบ  
 

บทก าหนดโทษ  
 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

   ต่ าในราคาที่แพง
เกินจริง  
- มีการก าหนด
รายละเอียดข้อมูล
จ าเพาะที่เอื้อ
ให้กับผู้ค้ารายใด
รายหนึ่งหรือเป็น
ร้านค้าท่ีคุ้นเคย  
- มีนายหน้าหรือ
ผู้ค้าคนกลางมา
เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจ้าง  
- มีการรับ
ของขวัญ/เงิน
สนับสนุน/เงิน
บริจาคจาก
ผู้รับบริการของ
หน่วยงานซึ่งส่งผล
ต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 

     
 

 ราชการ  
- ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีการ
ทางานปฏิบัติหน้าที่เอา
ผลประโยชน์ตัวเองหรือ
พวกพ้องและเสีย
ผลประโยชน์ของ 
ทางราชการ  
- วางตัวเป็นกลางในการ
ด าเนินการ  
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง 
อาทิ ไม่ก าหนด
รายละเอียดข้อมูลจ าเพาะ
ที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดราย
หนึ่ง ไม่ก าหนดเงื่อนไขที่
เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้
เสนอราคาที่เป็นเป็นพวก
เดียวกัน และไม่ให้ข้อมลู
การจัดซื้อจดัจ้างแก่พรรค
พวก/ญาตเิพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ในการ
ประมลู หรือการปกปิด
ข้อมูล  

 

 
  

 โดยทุจรติ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบป ี
หรือปรับตั้งแตส่องหมื่น
บาทถึงสองแสนบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ  
- ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุนในการกระท า
ความผิดตามวรรคหนึ่งผู้
นั้นต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไวส้ าหรับ  
ความผิดตามวรรคหนึ่ง  
- ระเบียบ  ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล โทษทาง
วินัยม ี5 สถาน คือ  
(1) ภาคทัณฑ ์ 
(2) ตัดค่าตอบแทน  
(3) ลดค่าตอบแทน  
(4) ปลดออก  
(5) ไล่ออก  
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แผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ) 
ประเด็นการ

ทุจริต  
 

รูปแบบ
ของ  

การทุจริต  

โอกาสในการ
เกิดการทุจริต  

 

โอกาสในการเกดิการ
ทุจริต  

มาตรการป้องกันการทุจริต  
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

 

ผู้รับผิดชอบ  
 

บทก าหนดโทษ  
 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

  2.2 การ
รับรู้ข้อมลู
ภายใน
(Inside 
informatio
n)  
 

 - การใหข้้อมูล
การจัดซื้อจดัจ้าง
แก่พรรคพวก/
ญาติเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ใน  
การประมูล หรือ
การปกปิดข้อมลู  
- ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน ์ของ
ตนเอง/พวกพ้อง  

    ให้ความรู้แก่บคุลากร  
เพื่อเน้นย  าและยึดถือข้อบังคับ 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
และบุคลากรและข้อบังคับ ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคล  
  

 - ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความ
ซื่อสัตย ์สุจรติ โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ  

  - ข้อบังคับ  
ว่าด้วยจรรยาบรรณ  
ข้าราชการและบุคลากร 
กรณีบุคลากรผู้ใด
ประพฤตผิิดจรรยาบรรณ
ซึ่งไม่เป็นความผดิ ให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ตักเตือน สั่งการให้
ด าเนินการให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด หรือ
ทาทัณฑ์บน กรณีการ
ประพฤตผิิดจรรยาบรรณ
ให้ผู้ บังคับบัญชาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้ด าเนินการตักเตือน 
สั่งการให้ถูกต้องภายใน
เวลาที ่ก าหนด หรือท า
ทัณฑ์บน บุคลากรผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามค าตักเตือนไม่
ด าเนินการให้ถูกต้อง หรือ
ฝุาฝืนทัณฑ์บน  
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แผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ) 
ประเด็นการ

ทุจริต  
 

รูปแบบ
ของ  

การทุจริต  

โอกาสในการ
เกิดการทุจริต  

 

โอกาสในการเกดิการ
ทุจริต  

มาตรการป้องกันการทุจริต  
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

 

ผู้รับผิดชอบ  
 

บทก าหนดโทษ  
 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

     
 

     
 

  
 

  ให้ถือว่ากระท าผิดวินัย  
หลักเกณฑ ์วิธีการ และ 
เงื่อนไขในการตักเตือน  
การมีค าสั่ง หรือ การท า
ทัณฑ์บนของข้อบังคับนี้ให้
เป็นไปตามประกาศที่
กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด กรณีที่
คณะกรรมการเห็นว่า การ
กระทาผดิจรรณยาบรรณ
ของข้าราชการหรือ
บุคลากรเป็นความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง หรือ เป็น
ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง 
ให้คณะกรรมการเสนอ
ความเห็นใหผู้้บังคับบัญชา 
ด าเนินการทางวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  
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แผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ) 
ประเด็นการ

ทุจริต  
 

รูปแบบ
ของ  

การทุจริต  

โอกาสในการ
เกิดการทุจริต  

 

โอกาสในการเกิดการ
ทุจริต  

มาตรการป้องกันการทุจริต  
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

 

ผู้รับผิดชอบ  
 

บทก าหนดโทษ  
 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 4.การส่งใช้
เงินยืม  
 

การส่งใช้เงิน
ยืม เมื่อครบ
ก าหนดการ
ใช้เงินยืม  
 

 การรับคืนเงินยมื 
เป็นเงินสด แล้ว
ยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน ท า
ให้การรายงานการ
รับเงินประจ าวัน
น้อยกว่าท่ีรับไว้
จริง  
-รับเงินและออก
ใบเสร็จรับเงิน แต่
ไม่น าเงินสด ฝาก
ธนาคารในวันน้ัน  
-เอื้อประโยชน์ให้
ลูกหนี้เงินยืม ยืม 
โดยไม่ทักท้วง เมื่อ
ถึงก าหนด
ระยะเวลาในการ
ส่งใช้เงินยืม  
-ส่งเอกสารเพื่อ
เคลียร์เงิน ไม่
ถูกต้องครบถ้วน  

    -ให้ปฏิบัติงานตามระเบยีบ เบิก
จ่ายเงิน การน าเงินฝากคลัง 
พ.ศ.2562 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  
 

 -ให้เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเกีย่วกับเรื่อง
เงินยืมปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  
-ไม่เรยีกรับ-รับ 
ผลประโยชน์ใดๆ ที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน ์
จากการปฏิบตัิหน้าที ่ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินประจ าวัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบ  
-ยอดเงินคงเหลือ
ประจ าวันจะต้อง ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงกับรายงาน
ในระบบ  
-การยกเลิกใบเสรจ็รับเงิน 
ต้องรายงานต่อบังคับ
บัญชาเสมอ  

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การรับคืนเงินยมื 
เช่นผู้บริหาร, 
ข้าราชการ, 
พนักงาน,ลูกจ้าง
ประจา,ลูกจ้าง
ช่ัวคราว  

 

 -พระราชบัญญตัิวินัย
การเงินการคลัง 
พ.ศ.2561  
-ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
วินัยทางงบประมาณและ
การคลัง พ.ศ. 2544  
- ข้อบังคับกระทรวง/
สพท. ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการ/พนักงาน  
พ.ศ. 2558 ข้อ 60  
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ  
(1) ภาคทัณฑ ์ 
(2) ตัดค่าตอบแทน  
(3) ลดค่าตอบแทน  
(4) ปลดออก  
(5) ไล่ออก  
- ข้อบังคับกระทรวง/
สพท.  
ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด 
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ประเด็นการ
ทุจริต  

 

รูปแบบ
ของ  

การทุจริต 

โอกาสในการ
เกิดการทุจริต  

 

โอกาสในการเกดิการ
ทุจริต 

 

มาตรการป้องกันการทุจริต  
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

 

ผู้รับผิดชอบ  
 

บทก าหนดโทษ  
 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

         กรณ ีบุคลากรผู้ใด
ประพฤต ิ 
ผิดจรรยาบรรณ  
ซึ่งไม่เป็นความผดิ ให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ตักเตือน สั่งการให้
ด าเนินการให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด หรือ
ท าทัณฑ์บนกรณีมีการ
ประพฤตผิิดจรรยาบรรณ
ให้ผู้บังคับบัญชาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษาธ ิ
การเป็นผูด้ าเนินการ
ตักเตือน สั่งการให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด หรือ
ทาทัณฑ์บนบุคลากรผู้ใด
ไม่ปฏิบตัิตามค าตักเตือน
ไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง 
หรือฝุาฝืนทัณฑ์บนให้ถือ
ว่ากระท าผดิวินัย  
หลักเกณฑ ์วิธีการ และ
เงื่อนไขในการตักเตือน 
การมีค าสั่ง หรือ การท า
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ทัณฑ์บนของข้อบังคับนี้ให้
เป็นไปตามประกาศที่
กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด กรณีที่
คณะกรรมการเห็นว่า การ
กระท าผดิจรรณยาบรรณ
ของ 
ข้าราชการหรือบุคลากร
เป็นความผดิวินัยไม่
ร้ายแรง หรือ เป็น
ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง 
ให้คณะกรรมการเสนอ
ความเห็นใหผู้้บังคับบัญชา 
ด าเนินการทางวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ก าหนดมาตรการปูองกัน ควบคุม การทุจริตไว้โดยภาพรวม ดังนี้  
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เช่น  
-จัดโครงการฝึกอบรมด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับ
เจ้าหน้าที่  
-จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที ่ 
-การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี และเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  
-ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรมและปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรในส านักงานเขตฯ  
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
-การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
-การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน ส านักงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
-จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
-ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการท าผลประโยชน์ทับซ้อนและให้มีความเชื่อว่า
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว เป็นภัยต่อราชการส่วนรวม ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ  
-การเปิดเผยเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด  
-ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
-ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี และไม่ปกปูองผู้กระท าผิด  
 
 ซึ่งทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการปูองกันการทุจริต
ของส านักงานเขตฯ ตามแผนการประเมินความเสี่ยงไว้ดังนี้  
 แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝงหรือเกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณที่คุ้มค่าโปร่งใส 
 1)ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีต าแหน่งหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา 
 3)ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งจากผู้จ้าง-ผู้รับจ้าง 

 4)ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที หรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ 
 5)ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การท างานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของ
ทางราชการ 
 6)วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่เอ้ือให้กับ
ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่ก าหนดเงื่อนไขท่ีเอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกันและไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล 
 7)หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการก่อนด าเนินการเพ่ือให้
เกิดความถูกต้องตรวจสอบ 
 8)ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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 แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
 1. การน ารถราชการออกไปใช้ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ และน ารถออกตามเวลาที่ระบุไว้ในใบขออนุญาต
การใช้รถ  
 2. ให้ค าแนะน ากับบุคลากรที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และมีการตรวจสอบที่รัดกุม  
 3. ควรก าชับพนักงานขับรถก่อนน ารถราชการออกไปใช้ทุกครั้ง ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ หากมีกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตามขั้นตอนปกติได้ทัน ให้ประสานผู้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการไปก่อนและติดตาม
ส่งใบขอใช้รถในวันท าการถัดไป พร้อมรายงานผู้มีอ านาจอนุมัติรับทราบ  
 4. ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์  
 1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
 2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
 3. ไม่เรียกรับ – รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง  
 4. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคท้ังที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจ
ส่งผลต่อทางราชการได้  
 5. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การท างาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของ
ทางราชการ  
 6. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่ก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่เอ้ือ
ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่ก าหนดเงื่อนไขท่ีเอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล  
 7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 8. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
 
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : กรณีการส่งใช้เงินยืม  
 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 2. ไม่เรียกรับ-รับ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่  
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจาวัน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 4. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ต้องรายงานต่อบังคับบัญชาเสมอ 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง และ  
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง  

การจัดโครงการต่าง ๆ ท่ีแอบแฝงหรือเกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่
คุ้มค่าโปร่งใส 

โอกาส/ความเสี่ยง  ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจดัการความเสี่ยง  
 (...) ยังไม่ได้ด าเนินการ  

(√.) เฝูาระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
(...) เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
(...) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
(...) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)   

ผลการด าเนินงาน  
 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
การจัดโครงการต่างๆ ที่แอบแฝง หรือเกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่
คุ้มค่า โปร่งใส ด้วยการเฝูาระวังและติดตามความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดย 
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือแนวปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามแนวปฏิบัติในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 - ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีต าแหน่งหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
 -ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งจากผู้จ้าง-ผู้รับ
จ้าง 
 -ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคท้ังที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน และ
ไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที หรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ 
 -ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การท างานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประ 
โยชน์ตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ 
 -วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ก าหนด
รายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่เอ้ือให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่ก าหนดเงื่อนไขท่ีเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกันและไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่
พรรคพวก/ญาติเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล 
 -หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบและวิเคราะห์
โครงการก่อนด าเนินการเพ่ือให้เกิดความถูกต้องตรวจสอบ 
 -ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง  

การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

โอกาส/ความเสี่ยง  ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจดัการความเสี่ยง  
 (...) ยังไม่ได้ด าเนินการ  

(√.) เฝูาระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
(...) เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
(...) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
(...) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)   

ผลการด าเนินงาน  
 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้ 
 - ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
 - ไม่เรียกรับ – รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้
จ้าง – ผู้รับจ้าง  
 - ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคท้ังที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจส่งผลต่อทางราชการได้  
 - ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การท างาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวก
พ้อง และเสียประโยชน์ของทางราชการ  
 - วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่ก าหนด
รายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่เอ้ือให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่ก าหนดเงื่อนไขท่ีเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่
พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล  
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 - ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง  

การส่งใช้เงินยืม 

โอกาส/ความเสี่ยง  ปานกลาง 
สถานะของการด าเนินการจดัการความเสี่ยง  
 (...) ยังไม่ได้ด าเนินการ  

(√.) เฝูาระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
(...) เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
(...) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
(...) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)   

ผลการด าเนินงาน  
 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง
การส่งใช้เงินยืม โดยปฏิบัติงานตามระเบียบ เบิกจ่ายเงิน การน าเงินฝากคลัง พ.ศ.2562 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือความถูกต้อง ดังนี้ 
           - ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 -. ไม่เรียกรับ-รับ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่  
 -. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจ าวัน ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 - การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ต้องรายงานต่อบังคับบัญชาเสมอ 
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