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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง 
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ด ำเนินกำรไปแล้ว                     
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน ำมำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 เพ่ือป้องกัน                   
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่อำจเกิดจำกผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในกำรป้องกัน              
กำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ              
ที่ เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจอำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และน ำมำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 
อีกด้วยเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่               
ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรม
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร 
ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไมเ่จตนำหรือไมม่ีควำมรู้ในเรื่อง
ดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่ กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรค                  
ต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่ เป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้ เกิดควำมเสียหำย                 
จำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ประเภทของควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้ำนดังนี้  
 1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ำหมำยกลยุทธ์โครงสร้ำงองค์กร สภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององคก์ร  
 2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล  หรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น เป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบ 
งำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผล
ต่อประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร  
 
 
 
 



 

 3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงิน  เช่น  กำรบริหำรกำรเงินที่ ไม่ ถูกต้อง  ไม่ เหมำะสมท ำให้ขำดประสิทธิภำพและ                                 
ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์ กร เช่น กำรประมำณ
กำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคลองกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำ
ข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรจัดท ำรำยงำน เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงินดังกล่ำว  
 4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง            
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน 
ควำมไม่ทันสมัย หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรม
สัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
 สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ  
 1. ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและ
กำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
บ่อยครั้ง กำรควบคุมก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน 
เป็นต้น 
 2. ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปลี่ยนแปลง                     
ทำงเทคโนโลยีหรือสภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น  
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง               
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่           
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบที่หลำกหลำย ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้นแตร่วมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแตง่ต้ังพรรคพวกเข้ำไป
ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำง ๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัด หรือกำรที่บุคคล              
ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำน หรือผลประโยชน์
จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณ  
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์        
ควำมเสี่ยงทีเ่ป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะ
ท ำให้ เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต 
กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์ หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มำกเทำ่ใดก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิด หรือน ำไปสูกำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
 กำรวิ เครำะห์ควำมเสี่ ยง เกี่ ยวกับผลประ โยชน์ทับซ้อนในครั้ งนี้น ำ เอำควำมเสี่ ยง 
ในด้ำนต่ำง ๆ มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจ
เป็นเหตุท ำให้  
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 1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือ                 
มีควำมรับผิดชอบไม่เพียงพอ  
 2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ ไปในทำงที่ท ำให้ ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม 
ควำมมีจริยธรรม  
 3. กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์                  
ส่วนตน และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล  
 พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริตปิดโอกำส                
กำรทุจริต และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ             
กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
 3. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม                  
เป็นแบบอย่ำงที่ด ียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้  
 4. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้                   
ส่วนเสีย และประชำชน 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชนท์ับซ้อน 

 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 กำรวิ เครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิ เครำะห์ระดับโอกำส 
ที่จะเกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำง ๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำร
วิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ ( Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้  ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูล                     
เชิงพรรณนำที่ไมส่ำมำรถระบเุป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ดังนี้  
 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ  
 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(บุคลำกร)  
 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม 
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำน ๆ ครั้ง 

 

 ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยพิจำรณำจำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของควำมเสี่ยงแตล่ะสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑไ์ว้ 4 ระดับ ดังนี้  
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ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)  
 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)    15 - 25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)    9 - 14 คะแนน 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M)   4 - 8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L)   1 - 3 คะแนน 

 

 ในกำรวิ เครำะห์ควำมเสี่ ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ ยง (Risk Profile) 
ที่ได้จำกกำรพิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite 
Boundary) โดยที่  
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 
(Likelihood x Impact)  

 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ 
ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้  
 

ระดับควำมเสี่ยง 
คะแนนระดับ
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 
 

15 - 25 คะแนน 
มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

สีแดง 
 

เสี่ยงสูง (High) 
 

9 - 14 คะแนน 
 

มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง 
 

สีส้ม 
 

เสี่ยงปำนกลำง (Medium) 
 

4 - 8 คะแนน 
 

ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง 

สีเหลือง 
 

เสี่ยงต่ ำ (Low) 
 

1 - 3 คะแนน 
 

ยอมรับควำมเสี่ยง 
 

สีเขียว 
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ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (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 

 
 

 
2.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
    ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
 1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                    - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง  
                    - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม 
คือ มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค 
                    - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล
ทำงลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - กำรรับ - จ่ำยเงิน  
     - กำรบันทึกบัญชีรับ - จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน  
     - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงบริกำร  
     - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์  กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือ                    
ขำยสินคำ้  
     - กำรตรวจรับวัสดุครภุัณฑ์  
     - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไมเ่ป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
     - กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร  
     - กำรจัดหำพัสดุ  
     - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ  
     - กำรเบิกค่ำตอบแทน  
     - กำรใช้รถรำชกำร  
     - ฯลฯ  
 
 

คว
ำม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (likelihood) 
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 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม  
     - สูญเสียงบประมำณ  
     - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ ท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบ 
ด้วยหน้ำที่  
     - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน  
 4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
     (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
      - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
      - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที ่ 
      - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่  
      - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ด ี 
  (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น  
      - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
      - กำรเผยแพรหลักเกณฑก์ำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
      - กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง  
      - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5             
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้มำจำกผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงได้มำผลกำรประเมินคุณธรรมและ                  
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 
3 ด้ำนประเด็น ดังนี้  
 1) กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 2) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
 3) กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิด               
ควำมเสี่ยงและผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำก่อให้เกิดระดับของ            
ควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง
บริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 3 3 6 1 
2 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 3 3 6 2 
3 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 2 2 4 3 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)  
 

5      
4      
3   (1) (2)   
2  (3)    
1      

 1 2 3 4 5 

 
 

 
 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้  

ผลวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

จัดล ำดับควำมส ำคัญของวำมเสี่ยง 

กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับที่ 1 (ปำนกลำง = 6) 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ล ำดับที่ 2 (ปำนกลำง = 6) 
กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ล ำดับที่ 3 (ปำนกลำง = 4) 

 
 

 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออก เป็น 1 ระดับ คือ  
ระดับปำนกลำง โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ประจ ำปีงบประมำณ 
2565 มีดังนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คว
ำม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (likelihood) 
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ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
         เสี่ยงสูงมำก  
         (Extreme) 
 

จ ำเป็นต้องเร่งรัดจัดกำรควำมเสีย่ง 
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำหรือถ่ำยโอน
ควำมเสี่ยง 

กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนและ 
ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

         เสี่ยงสูง (High) 
 
 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยงและ 
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยงเพื่อให้อยู่ 
ในระดับที่ยอมรับได ้

กำรเบิกจ่ำยเงินก่อนโดยไม่มี 
หลักฐำนครบถ้วนสมบูรณ์ 

         เสี่ยงปำนกลำง  
         (Medium) 
 
 

ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

กำรให้ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
แก่พรรคพวก ญำติ หรือแสวงหำ
ผลประโยชน์ในกำรประมูลหรือ 
กำรจ้ำงเหมำ 

         เสี่ยงต่ ำ (Low) 
 

ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง 
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 3.  แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำม

เสี่ยง 

โอกำสและ 
ผลกระทบ 

 
 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
โอกำส ผล 

กระ 
ทบ 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค.
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
ไม่เป็นไปตำม
ระเบียบ 

3 3 6 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร  
และบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ ์
และแนวทำงกำรจดัซื้อจัดจำ้งโดยวิธีพิเศษ
อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจำ้หน้ำที่
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจดัจ้ำงจัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรจดัซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำส
และเสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรบัทรำบ 
ทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจำ้หน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกร           
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรับรอง 
ถึงควำมไมส่ัมพันธ์กับผูเ้สนองำนในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
และบุคลำกรให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครดั 

            ทุกกลุ่ม 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำม

เสี่ยง 

โอกำสและ 
ผลกระทบ 

 
 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
โอกำส ผล 

กระ 
ทบ 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค.
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2. กำรเบิกจ่ำย 
งบประมำณ 
ที่ไม่ถูกต้อง 
ตำมระเบียบ 

3 3 6 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร  
และบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมระเบียบ 
กำรเบิกจ่ำยเงินอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร  
และบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับข้อรอ้งเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและ 
กำรประพฤตมิิชอบอย่ำงเคร่งครดั 
 
 

            ทุกกลุ่ม 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยท่ี 

จะเกิดควำม
เสี่ยง 

โอกำสและ 
ผลกระทบ 

 
 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 โอกำส ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

 ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค.
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

3. กำรเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

2 2 4 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร  
และบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับ 
ควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำงคณุธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏบิัติ 
อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับข้อรอ้งเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและ 
กำรประพฤตมิิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัต ิ
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร  
และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน ์
ทับซ้อน 
4. ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมำกยิ่งข้ึน  
เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำร 
ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกใหข้้ำรำชกำร
รังเกียจกำรทุกจริตทุกรูปแบบ 
 

            ทุกกลุ่ม 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 
ค ำจ ำกัดควำม 

 ควำมเสี่ยง (Risk) หมำยถึง เหตุกำรณ์/กำรกระท ำใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์                     
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้                  
เกิดควำมล้มเหลวหรือลดโอกำสที่จะบรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจหลักที่ก ำหนดในกฎหมำยจัดตั้งส่วนรำชกำร
และเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมำยถึง ต้นเหตุ หรือสำเหตุที่มำของควำมเสี่ยง  ที่จะท ำให้                      
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่ำเหตุกำรณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่ำงไร 
และท ำไม ทั้งนี้สำเหตุของควำมเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสำเหตุที่แท้จริง เ พ่ือจะได้วิเครำะห์และก ำหนดมำตรกำร 
ลดควำมเสี่ยงในภำยหลังได้อย่ำงถูกต้อง 

 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมำยถึง กระบวนกำรระบุควำมเสี่ ยง                          
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยกำรประเมินจำกโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) 

- โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) หมำยถึง ควำมถี่หรือโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
- ผลกระทบ (Impact) หมำยถึง ขนำดควำมรุนแรงชองควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกเกิด 

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมำยถึง กระบวนกำรที่ใช้ในกำรระบุควำมเสี่ยง                    

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง  กำรด ำเนินงำน          
กำรป้องกันควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 1. กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของล ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 5 ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

         1.1 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำยในล ำนักงำน กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ                 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรของส ำนักงำนให้มีควำมเช้ำใจ ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของตน             
ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
                    1.2 เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรภำยในส ำนักงำนทุกคน                     
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ข้ำรำชกำรต้องอุทิศเวลำให้กับทำงรำชกำร 
                    1.3 จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรภำยใน 
ส ำนักงำนทุกคน 
                    1.4 กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นแบบอย่ำงที่ดี
แก่ข้ำรำชกำร และประชำชนโดยทั่วไป 
                     1.5 จัดให้มีกำรแต่งกำยสวมเสื้อสีขำวในทุกวันพระ เพ่ือกล่อมเกลำจิตให้ระลึกถึงศีลธรรม           
อันดีตำมหลักพระพุทธศำสนำ 
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                 2. กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อควำมเสี่ยง ดังนี้ 
                     2.1 จัดท ำก ำหนดนโยบำยส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน จ ำนวน                       
4 มำตรกำร ได้แก่ 
                          (1) มำตรำแนวปฏิบัติในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
                          (2) มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
                          (3) มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
                          (4) มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
                     2.2 เผยแพร่ประกำศ มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม ควำมโปร่งใสในหน่วยงำน หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนทรำบ                     
โดยทั่วกัน 
                     2.3 กำรแจ้งเรียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
                     2.4 กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนชองบุคลำกรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
                     2.5 จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และประกำศหลักเกณฑ์ 
มำตรกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
                     2.6 จัดท ำคู่มือและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของทุกกลุ่ม/หน่วย มำตรฐำนกำรบริกำร และ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ทุกคนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้แจ้งประกำศมำตรกำร 
จ ำนวน 4 มำตรกำร ให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนทรำบและถือปฏิบัติ และประกำศให้ประซำซนทรำบโดยทั่วกัน ได้แก่ 
1) มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2) มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์               
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 3) มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม และ 4) มำตรำแนวปฏิบัติในกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ  
  2. ผู้บังคับบัญชำ และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 5 ปฏิบัติตำมประกำศมำตรกำรต่ำง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีกำรได้อย่ำงเคร่งครัด ไม่พบ                 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต หรือกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับช้อน 
               3. เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ปฏิบัติงำนตำม
คู่มือและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรบริกำร ในแต่ละภำรกิจงำน 
 4. จำกกำรสังเกตพฤติกรรมและกำรพบปะพูดคุย พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ปฏิบัติงำนอย่ำงระมัดระวังในกำรที่อำจจะเกิดผลประโยชน์                 
ทับซ้อน เช่น ไม่ชำร์จแบตโทรศัพท์ของตนเองในที่ท ำงำน ไม่น ำวัสดุของส ำนักงำนไปใช้ส่วนตัว เป็นต้น 
 5. จัดโครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ : ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำและบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน จ ำนวน 9 จุดๆ ละ 1 วัน แก่ข้ำรำชกำรครูที่มี  
อำยุรำชกำร 1-5 ปี ซึ่งใช้กำรบรรยำย   กำรฝึกจัดท ำ 3 ใบงำน และกำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อ
สำระส ำคัญของหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ
โรงเรียน และกำรบริหำรงบประมำณ ที่คุ้มค่ำ ถูกต้อง  ป้องกันควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
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จุด เป้ำหมำย สถำนทีจ่ัดประชุม จ ำนวน 
ค่ำคะแนนเฉลี่ย  

ระดับคุณภำพ 
กำรจัดท ำใบงำน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
ของผู้ผ่ำน 

1 ศูนย์ 1,2 สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4.73 32 22.48 100 

2 ศูนย์ 4,6 ร.ร.บ้ำนหลุง 53 4.28 33 24.86 100 

3 ศูนย์ 3,5 ร.ร.บ้ำนแปรง 48 4.38 31 24.33 100 

4 ศูนย์ 7 ร.ร.อนุบำลรัฐรำษฎรร์ังสรรค์ 42 4.21 29 22.50 100 

5 ศูนย์ 8 ร.ร.บ้ำนส ำนักตะคร้อ 49 4.55 28 23.41 100 

6 ศูนย์ 9,10 ร.ร.บ้ำนนำ 84 4.73 30 26.01 100 

7 ศูนย์ 11 อบต.บ้ำนวัง 52 4.92 32 22.46 100 

8 ศูนย์ 12 ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟำน 60 4.92 22 20.11 100 

9 ศูนย์ 14,15 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ ์ 65 4.62 32 23.78 100 

รวม 15 ศูนย ์ 9 แห่ง 498 คน 4.60   ร้อยละ 100 
 

  เกณฑ์กำรผ่ำนประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
  1. มีเวลำเข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  2. ใบงำน มีคุณภำพระดับ 3 ขึ้นไป 
  3. มีคะแนนกำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
 

 6. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร : พัฒนำควำมรู้และทักษะครูกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ
โรงเรียน 
                    ในกำรกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ภำระงำนโดยหลักก็คือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน                
(งำนวิชำกำร) และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนำกำรทุกด้ำนสมบูรณ์พร้อมเต็มศักยภำพ
รำยบุคคล (งำนบริหำรทั่วไป) โดยมีครูเป็นฝ่ำยปฏิบัติกำร มีบุคลำกรต ำแหน่งอ่ืนเป็นฝ่ำยสนับสนุน และ
ผู้บริหำรโรงเรียน เป็นฝ่ำยอ ำนวยควำมสะดวกแบ่งงำนควำมรับผิดชอบ แล้วติดตำม นิเทศ ก ำกับ วัดและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (งำนบริหำรงำนบุคคล) และ “บุคคล” ทุกต ำแหน่งยังเป็นผู้ใช้จ่ำยงบประมำณ                 
และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ (งำนงบประมำณ) เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียน บุคลำกร ระบบกำรบริหำร
จัดกำร จัดหำวัสดุ อุปกรณ์และสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงที่ส ำคัญจ ำเป็นต่ำง ๆ      
   งำนงบประมำณ ประกอบด้วย งำนกำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุและ                     
ที่รำชพัสดุ กำรรำยงำนผลและกำรตรวจสอบภำยในและจำกภำยนอก เป็นงำนที่มีลักษณะกำรปฏิบัติเป็น     
กำรเฉพำะด้ำน มีระเบียบ กฎหมำยเกี่ยวข้องมำกมำยซึ่งแตกต่ำงไปจำกแนวด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ของ                   
ผู้ประกอบวิชำชีพครู สมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครูอ ำเภอโนนไทยและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 เห็นควำมส ำคัญในควำมจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 
กำรบัญชี และกำรพัสดุแก่ครูผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ จึงได้จัดท ำ โครงกำรครูกำรเงินมืออำชีพ 
เพ่ือให้ควำมรู้และฝึกทักษะกำรปฏิบัติภำระงำนดังกล่ำว 
  นอกเหนือจำกกำรมุ่งเน้นพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติภำระงำนดังกล่ำว ในกำรประชุม                   
เชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรทุกคนยังได้เน้นกำรปลูกฝัง ถ่ำยทอดแนวคิดในเรื่องส ำคัญ ๆ เช่น 1) เงินและทรัพย์สิน
ของโรงเรียนเป็นสมบัติของส่วนรวม เรำก ำหนดใช้และเบิก-จ่ำยอย่ำงไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกำรโรงเรียน
สำมำรถติดตำม สอบถำม และตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 2) งำนรำชกำรเป็นงำนบริกำร “สำธำรณะ” ไม่ใช่งำน
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ส่วนตัว คิดจะท ำหรือท ำอะไรต้องมีหลักฐำนแนบเป็นลำยลักษณ์อักษร และต้องมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ทุกครั้ง 3) เงินอุดหนุนทั่วไปทุกรำยกำร จัดสรรและอนุมัติโดยคิดค ำนวณมำจำกจ ำนวนนักเรียนทุกคน หรือ
นักเรียนกลุ่มนั้น หรือเพ่ือนักเรียนคนนั้น เพรำะฉะนั้นกำรใช้จ่ำยจึงต้องมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมเพ่ือ “ผู้เรียน         
เป็นส ำคัญ” เป็นหลักและต้องเกิดผลอย่ำงคุ้มค่ำ 4) งำนกำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุ               
เป็นงำนที่เรำคิด เสนอ เห็นชอบและอนุมัติให้ด ำเนินกำร/เปลี่ยนแปลงรำยกำร/เบิกจ่ำย โดยคน ๆ คนเดียว 
หรือแค่ 1-2 คน จำกกรอบงำนเหล่ำนี้ทั้งโรงเรียนไม่ได้ เพรำะถือว่ำ “ขำดกำรมีส่วนร่วม โปร่งใส ถ่วงดุล 
ตรวจสอบ” ส่อให้เกิดควำมเสี่ยงควำมพลั้งเผลอและกำรทุจริตได้ง่ำย และ 5) บำป-บุญ มีจริง ไม่เกิดผลต่อตัว
เรำก็อำจจะส่งผลกับลูก หลำน พ่อแม่หรือญำติของเรำก็ได้ ฉะนั้น สิ่งชั่วจำกกำรทุจริตไม่กระท ำเสีย เลย                  
จะดีกว่ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    16 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    17 



 
 

ประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติงำนพัสดุของโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 วันที่ 16 ธันวำคม 2564 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 มอบหมำยให้             
นำยขันตรี โสภำพิศ รอง ผอ. สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 เป็นประธำนกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและ              
ครูที่ปฎิบัติงำนพัสดุของโรงเรียน จ ำนวน 5 โรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ                     
พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนกระดำนฯ โรงเรียนบ้ำนหนองกระโดนฯ โรงเรียน              
บ้ำนหนองโพธิ์  โรงเรียนบ้ำนดอนด่ำนใน และโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟำน เข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับ                      
แบบรูปรำยกำรและรับฟังแนวทำงกำรด ำเนินกำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรเรียนอำคำรประกอบ ณ ห้องประชุม                  
บุญพัฒนำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 ภำยใต้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
อย่ำงเคร่งครัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

       กำรอบรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริตด้ำนวินัยและกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
และด้ำนกำรเบิกจ่ำยส ำหรับบุคลำกร 

 
  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
มอบหมำยให้ นำยขันตรี โสภำพิศ  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 เป็นประธำนกำรอบรมเสริมสร้ำงค่ำนิยม
ร่วมต้ำนทุจริตด้ำนวินัย และกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร และด้ำนกำรเบิกจ่ำยส ำหรับบุคลำกร โดยมี                    
นำยวีรัชภัทร์ หิรัญวีรำนันท์ ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี และนำงรัตนำ กลิ่นสูงเนิน ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญพัฒนำ สพป.
นครรำชสีมำ เขต 5 ภำยใต้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ในวันที่ 29 มิถุนำยน 
2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

กำรประชุมคณะวิทยำกร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและเตรียมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำ 
และบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน   

 

 

 



 
 

 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำและบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน จุดที่ 1 

 

 



 
 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำและบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน จุดที่ 2 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 

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

               ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             
ในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินงาน  โดยมี                  
การประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และตรวจสอบได้ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้
และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงออกประกาศ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

 1. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของ
หน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน 30 วันท าการ หลังจาก
ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการ
พิจารณางบประมาณ  

 2. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
จัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ภายใน 7 วันท าการ หลังจาก                   
การเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  

2.1 รายการขอซื้อหรือขอจ้าง  
2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 

พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  
2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ  
2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)  
2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

 3. ให้จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ 
และความเข้าใจทีถู่กต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 
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 4. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับ                
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย                   
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

 5. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือ 
ผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อ่ืน ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สิน  
 6. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ  
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  

6.1 ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
   6.2 ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210  

6.3 ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
www.korat5.go.th หัวข้อ "แจ้งข้อร้องเรียน"  
         6.4 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-208147-52 ต่อ 26 โทรสารหมายเลข 044-208152 
                           
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ  ณ  วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

                   (นายสมเกียรติ  ชิดไธสง) 
                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
เรื่อง  มาตรการการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ---------------------------------------------------- 

 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561-2580) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2565 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
ภาครัฐ จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการป้องกันการขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ดังนี้  
 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม ก ากับ ติดตาม 
สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา  
 2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท าที่เข้าข่าย
ดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
 3. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้  
    3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
    3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่  
ตนเองและผู้อ่ืน  
    3.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด                
ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  
    3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้อง
และครอบครัว  
    3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน                      
หรือผู้อื่น  
    3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
    3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่า            
จะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร  
    3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุ ณ ให้ โทษ                      
การพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ  
 4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาออกจาก             
ที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับการมีส่วนได้เสียก่อน              
เริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม  
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 5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม          
ต่อผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตน             
กับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย              
อันเป็นเท็จ รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการ
จัดการให้ถูกต้อง  
 6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต 
มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดกัน             
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  
  
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

                   (นายสมเกียรติ  ชิดไธสง) 
                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



              

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 

 ---------------------------------------------------- 

  ด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561-2580) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2565 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน            
โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานและท าให้การด าเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 จึงได้ก าหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดังนี้ 

  1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาในประเด็น      
ความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์รวมถึงความเก่ียวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ ลง website                  
สื่อสังคมออนไลน์ หรือวารสาร เป็นต้น 
 3. รับฟ้งความคิดเห็นของประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และ           
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 
 4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่ว่า           
จะเป็นลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงบประมาณ หรือการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

                   (นายสมเกียรติ  ชิดไธสง) 
                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 
 
 
 

 
 



           

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ---------------------------------------------------- 

 ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง        
ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและ                 
เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ                   
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        
ในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงก าหนด มาตรการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูล ข่าวสารชองราชการ พ.ศ. 2540 
          1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึง                 
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 
                    1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
           1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บไซต์                         
 2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                    2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
                         (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
                         (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงานของรัฐ 
                         (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน 
                         (4) กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเรียน ระเบียบแบบแผน และนโยบาย 
                         (5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานชองหน่วยงาน 
                         (6)  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
                         (7) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
                    2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ                               
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
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 3. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างาน หรือ 
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง                    
เป็น ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคเสนอหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าว                 
ที่เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ชองหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น  
 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

                   (นายสมเกียรติ  ชิดไธสง) 
                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
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