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

๑. ความเป็นมา 

      การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่่ากว่าครึ่งมาตลอด       
ส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนี ความเช่ือมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้ก่าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่ม
ระดับของค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และเพื่อให้เป็นไป             
ตามเป้าหมายดังกล่าว ส่านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (ส่านักงาน 
ป.ป.ท.) ได้น่าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการด่าเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับ   
ความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงข้ึน ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐ
ยกระดับให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด่าเนินการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ         
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

     การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ่านาจในต่าแหน่งหน้าที่            
ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท่าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม     
ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบ      
ต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและท่าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม   
ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ
และความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท่าความผิดยังพบผู้กระท่าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้          
ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ่านวนมากจนน่าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ 
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๒ 

     การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่มีความส่าคัญดังกล่าวข้างต้น ในเกณฑ์การประเมิน
ความ โปร่งใสในการด่าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริต       
ในองค์กรเกี่ยวกับ การด่าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐาน       
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด่าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อก่าหนดมาตรการส่าคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท่าผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่ เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อย      
นอกจากนี้ ยังน่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก่าหนดเป็น       
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย 

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 

                ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริง     
ที่บุคคลซึ่งมีอ่านาจหน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ่านาจ
หน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือเพื่อองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้นๆ 
 สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
นี้เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ  ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการอย่างใด
อย่างหนึ่งได้อย่างเป็นกลาง อย่างตรงไปตรงมา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หน่วยงาน หรือองค์กรได้
อย่างเต็มที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งน่าเช่ือว่าบุคคลนั้นจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคลของตนเอง  ที่เกี่ยวข้องอยู่
มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม   

๓. ความเสี่ยง (Risk) 
               ๓.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
และ มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทาให้การดาเนินงานขององค์กรไม่ประสบความส่าเร็จ         
ตามวัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้ จึงจาเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์และ
ผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับ 
              ๓.๒ ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
                     ๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนดา
เนินงาน ที่นาไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผล
กระทบ ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 
                    ๒) ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้ 
การจัดสรรไม่เพียงพอ  
                    ๓) ด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ 
ข้ันตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 
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๓ 
 

                    ๔) ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
                ๓.๓ สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้ 
                     ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และ การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
                      ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

      ๓.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท่าให้
เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นส่าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ   ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของ การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือน่าไปสู่การทุจริต มากเท่านั้น 

    ๓.๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของ
โอกาสที่จะท่าให้เกดิความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน่าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

         การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส่านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ ได้น่าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด่าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบ
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตามบริบทความวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถ
ก่าหนดมาตรการแนวทางการปอ้งกนั ยับยั้งการทุจริตหรือ ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อก่าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท่าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส่าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

         การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิ
ชอบ ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ
ท่าให้ 

        ๑) การปฏิบัติราชการตามอ่านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
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๔ 
 

       ๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 

       ๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ       
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

       ๔) การด่าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓.๖ การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                ๑) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท่าประโยชน์ให้แก่ตนเองและ 
พวกพ้อง 
                ๒) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม  
คือ มีการ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
                ๓) กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ
ต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

         โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับ–จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ–จ่าย/การจัดท่าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- การก่าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก่าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า - 

การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

       ๔) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ่านาจหน้าท่าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท่าผิดในทางมิชอบด้วย

หน้าที่ - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
๓.๗  แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

                  ๑)  การเสริมสร้างจิตส่านึกให้ข้าราชการในส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     รังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบให้กับ ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ของส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เช่น 
                   - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและลู กจ้างส่านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  
                  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
                  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
                  -  การส่งเสริมผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
           ๓.๘ การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
                 - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
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๕ 
 

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงาน

ราชการและลูกจ้างอย่างสม่่าเสมอและต่อเนื่อง  
-จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจนาไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
                 ๔.๑ บทบาทและภารกิจของส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                      ส่ า นั ก ง าน ศึกษ า ธิก า ร จั ง ห วั ด ก า ญจ น บุ รี   สั ง กั ด ส่ า นั ก ง าน ปลั ด ก ร ะ ทร ว ง 
กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายก่าหนด การปฏิบัติราชการตามอ่านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่
มอบหมาย และมีอ่านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
                   (๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท่างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอ่านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
                   (๒) จัดท่าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
                    (๓) สั่งการ ก่ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
                   (๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา 
                   (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
                   (๖) ด่าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    (๗) ส่งเสริม สนับสนุน และด่าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
                  (๘) ด่าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                 (๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
                (๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และด่าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
                (๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง 
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ่าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
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๖ 
 

               ๔.๒  สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของส่านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ประเด็นท่ีมีการทักท้วง รายการท่ีตรวจพบ 
๑.ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ  ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้บันทึกรายการรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ  แต่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและไม่ได้
บันทึกรับรู้เป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS  ด้วยค่าสั่งงาน RA ใน
วันที่เกิดรายการดอกเบี้ยรับ 

๒.ลูกหนี้เงินทดรองราชการ ส่งใช้คืนเงินยืมเกินก่าหนดระยะเวลา      
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดจ้างตามใบสั่งจ้าง ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ่าปี 

๒๕๖๑  
-มีการสืบราคาจากท้องตลาดโดยมิไดร้ะบุช่ือบริษัท  ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ช่ือ
ร้าน ช่ือบุคคล หรือเว็บไซต์ที่ได้ไปสืบราคา 
-การจ้างเหมา ได้มีการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นข้อเสนอราคา มีการจัดท่า
รายงานผลการพิจารณา การปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของส่านักงาน แต่มิได้ถ่ายรูปการปิดประกาศ
ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ 
-การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการแล้ว  ได้มีการแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่ รายงานขอซื้อขอจ้าง, ข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอ, บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลอืกข้อเสนอ, ประกาศผลการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ,ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างและบันทึกรายงานผลการ
ตรวจรับพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   แต่มิได้จัดท่าบันทึกรายงานผลการ
พิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ 

๔.การเบิกจ่ายเงิน - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยการเบิกค่าชดเชยน้่ามัน
เช้ือเพลิง  ซึ่งผู้เบิกได้ใช้สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ  แต่ได้เบิก
ค่าชดเชยน่้ามันเช้ือเพลิงโดยใช้ที่อยู่ของบ้านตนเองในต่างอ่าเภอหรือบ้าน
ของบิดามารดาแทนการใช้ที่อยู่ของบ้านทีใ่ช้สิทธิเบกิค่าเช่าบ้านข้าราชการ    
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ประเด็นท่ีมีการทักท้วง รายการท่ีตรวจพบ 
 - การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการไม่

สัมพันธ์กบัเวลา สถานที่ไปราชการและความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง 
- การยืมเงินค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มซึง่
ได้มีการก่าหนดจ่านวนและรายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชุมไว้
แล้ว   ได้มีการยืมเงินค่าอาหารในการประชุมสงูกว่า
จ่านวนที่ได้ก่าหนดรายช่ือไว้และไดส้่งใช้ใบส่าคัญเป็น
จ่านวนเงินเท่ากบัสญัญายืม    
- บางโครงการเชิญบุคคลภายนอกมาประชุมแต่มี
บุคคลภายนอกไม่เข้าร่วมประชุมประมาณ  45.45%  
ส่งผลต่อการบรหิารเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายสงูกว่า
จ่านวนผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุมจรงิ 
- การลงลายมือช่ือในบญัชีลงเวลาการประชุมของ
บุคคลที่มิใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ได้จัดข้ึน   
ซึ่งได้น่าช่ือของบุคคลดงักล่าวมาเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครือ่งดื่มในการประชุม 
-การเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต่ารวจในการ
ด่าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย สูงกว่าที่
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
การสอบ พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งผู้เบกิมิได้แนบหลกัฐานการ
ท่าความตกลงกับกระทรวงการคลงั กรณีการจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานรักษาความปลอดภัยในการ
ด่าเนินการจัดสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
-การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด่าเนินการสอบ / 
กรรมการ  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มบรหิารงานบุคคลไม่
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๙    เนื่องจากเป็นผู้
ที่มาตรฐานก่าหนดต่าแหนง่ให้มหีน้าทีเ่กี่ยวกับการ
สอบในส่วนราชการหรอืหน่วยงาน 
- การนับระยะเวลา (จ่านวนวัน) ในการเดินทางไป
ราชการไม่ถูกต้อง  ส่งผลใหก้ารเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงใน
การเดินทางไปราชการไม่ถูกต้อง   
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๘ 

ประเด็นท่ีมีการทักท้วง รายการท่ีตรวจพบ 
 -ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด สูงกว่ากลุ่มเป้าหมาย 
- หลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการไม่ครบถ้วน 

   ๔.๓ การด่าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 

                    ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด่าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมชิอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีการ
ให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ในหน่วยงานเมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท่ามาตรฐานความโป่งใสส่านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ แก้วฟ้ารีสอร์ท อ่าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี  และจัดให้มีกิจกรรมประชุมกลุม่ย่อย “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระบุความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ระบุความเสี่ยง
ในการด่าเนินภารกิจต่อต้านการทุจริต และประเมิน “โอกาสที่จะเกิด” “ผลกระทบ” และ “ระดับความเสี่ยง” 
ในประเด็นต่างๆ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อรวบรวมข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรได้ดังนี้ 

ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เส่ียง 

แนวทางการจัดการ 

การจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ๔ สูง ๑.ก่าหนดระบบการตรวจสอบที่
เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสที่ให้
บุคลากรมสี่วนร่วม  
๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักแกบุ่คลากรเรื่องกฎ 
ระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้งทาง
วินัย ทางอาญา และทางละเมิด  
๓.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
รวมทั้งปลกูจิตสานึกใหก้ับบุคลากรที่
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
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๙ 

ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เส่ียง 

แนวทางการจัดการ 

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ๓ ๓ สูง ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการ  
๒. ก่าหนดให้มกีารกากับติดตาม
โครงการทุกโครงการ  
๓. ก่าหนดให้มกีารรายงานผลการดา
เนินงานโครงการทุกโครงการ  
๔.ไม่ให้มีการถัวจ่ายรายการใน
งบประมาณโครงการ  
๕.ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักแก่เจ้าหน้าทีพ่ร้อมก่าชับ
เกี่ยวกับ การใช้ระเบียบและโทษจาก
การทจุริต ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกบั
หลักเกณฑ ์ระเบียบ แนวทางการใช้
จ่ายในการจัดโครงการและประชุม  
๖. อบรมให้ความรู ้ปลูกจิตสานึก 
กระตุ้นใหม้ีความอายต่อการทุจริต และ
สร้างค่านิยมสจุริตแกบุ่คลากรใน
หน่วยงาน  
๗.ก่าหนดกลไกการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัด 

การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไมเ่ป็นจรงิ   

๒ ๒ น้อย ๑.จัดอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตส่านึกและ
สร้างค่านิยมสุจริตให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 
๒.รณรงค์ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เบิก
ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 

    ๕. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
                 ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ก่าหนดพฤติกรรมที่น่าไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบ 
ดังนี ้
         การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
แนวทางของส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น น่ามาก่าหนดเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ ในประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้  
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๑๐ 
 

                    ๕.๑ การก่าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานระดบัโอกาสทีเ่กิดจากความ
เสี่ยงเกณฑม์าตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

 

 

 

                     

                  ๕.๒ เกณฑ์มาตรฐานระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑๐ ล้านบาท และ/หรอื 

มีการเผยแพร่ข่าวทั้งจากสื่อภายในและต่างประเทศเป็นวงกว้าง 
๔ สูง มูลค่าความเสียหาย ๕ แสนบาท – ๑๐ ล้านบาท และ/หรือ 

มีการเผยแพร่ข่าว มากกว่า ๑๕ วัน 
๓ ปานกลาง มูลค่าความเสียหาย ๑ แสนบาท – ๕ แสนบาท และ/หรือ 

มีการเผยแพร่ข่าว ๒ – ๓ วัน 
๒ น้อย มูลค่าความเสียหาย ๑ หมื่นบาท – ๑ แสนบาท และ/หรอื 

มีการเผยแพร่ข่าว ๑ วัน 
๑ น้อยมาก มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า ๑ หมื่นบาท ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 

            ท่ีมาของเกณฑ์: จากส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

                    ๕.๓  ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความส่าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่งกบัระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส x 
ลกระทบ)และน่ามาจัดระดับความส่าคัญของความเสี่ยง โดยมีการก่าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
ดังนี ้

 

  

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก เกิดข้ึนเป็นประจ่า 
๔ สูง เกิดข้ึนบ่อยครั้ง  

 

๓ ปานกลาง เกิดข้ึนบ้าง 
๒ น้อย เกิดข้ึนน้อย 
๑ น้อยมาก เกิดข้ึนยาก 

ระดับ   ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก เกิดข้ึนเป็นประจ่า 
๔ สูง เกิดข้ึนบ่อยครั้ง  

 

๓ ปานกลาง เกิดข้ึนบ้าง 
๒ น้อย เกิดข้ึนน้อย 
๑ น้อยมาก เกิดข้ึนยาก 
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๑๑ 

                  ๕.๔ เกณฑ์ความสามารถในการยอมรบัความเสี่ยง  

                

 
              ๕.๕ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการผลประโยชน์ทบัซอ้น  ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรปีระจ่าป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ล าดับ ปัจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เส่ียง 
ล าดับ 

ความเส่ียง 
๑ การจัดซ้ือจัดจ้าง ๓ ๔ สูง ๓ 
๒ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ๓ ๓ สูง ๒ 
๓ การเบิกค่าเดินทางไปราชการ ๒ ๒ น้อย ๑ 

 

                ๕.๖ เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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๑๒ 

        จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ่าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูงมาก   
น้อย ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจน่าไปสูก่ารทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  พบว่า ประเด็นความเสี่ยง   
ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายงบประมาณ   ซึ่งส่านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จ่าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้ยอมรับได้  โดยมีแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง คือ ก่าหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
ก่าหนดกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และก่าหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับ
ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  ส่าหรับการเบิกค่าเดินทางไปราชการ ความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย 
ยอมรับความเสี่ยงและก่าหนดมาตรการ เพื่อลดความเสี่ยง โดยมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ จัดอบรม
ให้ความรู้ ปลูกจิตส่านึกและสร้างค่านิยมสุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เบิกค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 

         ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ได้เล็งเห็นถึงความส่าคัญในการเปน็หน่วยงาน  ของรัฐ
ที่ร่วมขับเคลื่อนการด่าเนินการตามมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ          
ในหน่วยงานราชการไทยและด่าเนินการสร้างจิตส่านึกให้ข้าราชการของส่านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการด่าเนินการที่ส่าคัญเป็นแนวทางและ
ข้อเสนอแนะที่จะน่าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
ของส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส่าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ด่าเนินการ ดังนี ้
                 ๑. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ่านงสจุริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปรง่ใสในการบริหารงาน
โดยศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศเจตจ่านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานของส่านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และให้ค่ามั่นที่จะน่าพาคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ่า พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอ่านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน 
  ๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ท่าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท่าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ
อบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเกี่ยวโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้   
  ๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส่านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท่างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน
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ประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม              
และน่ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หน่วยงานในส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                   ๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๔.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังน้ี 
    ๔.๑.๑ การจัดท่าคู่มือต่างๆ เช่นคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานต่างๆ คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interest) คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดท่ามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท่าผังกระบวนงาน ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ เป็นต้น 
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท่าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน                 
                                 ๔.๑.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน่าคู่มือดังกล่าว 
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ่าเดือน การจัดประชุมปฏิบัติการจัดท่า
มาตรฐานความโปร่งใส  และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
    ๔.๑.๓ การด่าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ่าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง 
ปานกลาง ต่่า และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อนของส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ๕. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความส่าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่
ร่วมขับเคลื่อนการด่าเนินการตามมาตรการในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการและด่าเนินการสรา้งจติส่านึกข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกัดรังเกียจการทุจริตทุกรูป
แบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการด่าเนินการที่ ส่าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน่าไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ประจ่าปี  ๒๕๖๒  โดยองค์ประกอบของแผนฯ 
ประกอบด้วย ดังนี้ 
                   ๑) วิสัยทัศน ์
                   ๒) พันธกิจ 
                   ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
                   ๔) ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
                       ๔.๑) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส่านึกรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ 
                       ๔.๒) ยกระดับเจตจ่านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
                       ๔.๓) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
                       ๔.๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 
                       ๔.๕) ปฏิรูปกลไกลและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ต้องขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ จ่านวน ๒๔ กิจกรรม 
       ๖. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทรุจริตให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของ
ผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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       ๗. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อเป็นกลไกลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์
ใหม่ๆ 
        ๘. การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน่าไปสู่การทุจริต ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริง 
มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
        ๙. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้
เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร 
ซึ่งเน้นการปล่อยทจุรติเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต โดยผ่านตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ร้องเรียนของส่านักงาน และตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์ส่านักงาน 

 
 


