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รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

                         ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3   
                

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้
ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
รวมถึงข้อเสนอแนะและคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือ
กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) 
นั้น ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความ
คุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย จำนวน ๓ เรื่องซ่ึงอยู่ในระดับความเสี่ยง
ที่ต่ำ ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
-ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hard Ware) 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
-ส่วนราชการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณกะทันหันในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงไม่สามารถ

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
-กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่มีอยู่มีความล่าช้า 
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มาตรการการป้องความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน (Operation Risk) 
                         ด้านความเส่ียงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hard Ware) 
 

1. ก าหนดมาตรการการใช้อปุกรณ์เทคโนโลยี  
  1. ตรวจสอบที่ตั้งของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานทุกประเภท  

2. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉิน 
3. ตรวจสอบระบบสำรองไฟฟ้า 
4. ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในฐานะผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ 
5. ทำความเข้าใจเป็นรายบุคคลเป็นระยะๆ ตามแต่โอกาส 
6. ดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคอมพิวเตอร์โดยคณะผู้ดูแลระบบ(Administrator) อย่างต่อเนื่อง 
7. มีการตรวจเช็คไวรัสและกำจัดอย่างสม่ำเสมอ 
8. ตรวจสอบและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นประจำและสม่ำเสมอ 
9. สำรองข้อมูล (Back up) 
10. รักษาอุณหภูม ิเพ ื ่อการระบายความร ้อนจากการทำงานของคอมพิวเตอร ์ Server ด้วย

เครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชม. 
2.กำหนดแนวเทางการดำเนินงานด้านสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรหน่วยงาน  
         1. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทตโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความเสถียร ไม่ถูกแฮ๊กข้อมูล ซึ่งทำให้ข้อมูล
สารสนเทศในระบบเกิดความเสียหาย และต้องเสียเวลาในการปรับปรุงข้อมูล 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ การนิเทศ
การศึกษา ระบบดูช่วยเหลือ ให้มคีวามถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ทันที  
 4. จัดระบบการสืบค้นข้อมูลให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง นำมาใช้ประโยชน์ได้  
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ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
ส่วนราชการอนมุัตกิารจดัสรรงบประมาณกะทนัหนัในชว่งปลายปีงบประมาณ จึงไมส่ามารถ

ดำเนินกาเบกิจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 

 
 

1. การรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย 
งบประมาณประจําปของหนวยงาน 
2.  การใชจายงบประมาณ โดย
คํานึงถึง ความคมุคาและไม
บิดเบือนวัตถุประสงค ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว และไมเอ้ือ  
ประโยชนตอกลุมหรือพวกพอง 
3. การเบิกจายเงินที่เปนเท็จ  
4. การจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ 
และ การตรวจรับพัสดุ ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได ไมเอ้ือประโย
ชนให ผปูระกอบการรายใดราย
หนึ่ง  
5. การเปดโอกาสในการมีสวนรวม
ในการ ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  

1 .สรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย 
งบประมาณประจําปแผนการจัดซื้อจัดจาง 
และผลการดําเนินการ 
2. จัดทำคู่มือหรือแนวทางเก่ียวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประปี ให้บุคลากรทุกคน  
 3. เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมี 
สวนรวมใน การตรวจสอบการใชจายงบ
ประมาณ  
4. มีชองทางใหบุคลากรภายในสามารถแจง 
เบาะแสที่สงสัย มีมาตรการคุมครอง ผูรอง
เรียน 
 5. ปรับปรุงมาตรการการจัดซื้อ จัดจาง 
และ ใหมีการกํากับ ติดตาม โดย
คณะกรรมการ  
6. มีสื่อประชาสัมพันธ ในการแจงขาวสาร  
การดําเนินงานในเรื่องการบริหาร 
งบประมาณ ในหลายๆ ชองทาง 
7. ปรับปรุงการให้บริการอย่างสุภาพ เอาใจ
ใส่ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียม  

 
แนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 เพื่อลด
ความเสี่ยงในการใช้เงินงบประมาณ   

1. การสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงาน และกําหนด
มาตรการ ในการบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจาง 

    1.1 จัดประชุมชี้แจงการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหบุคลากรในหนวยงานและเผย
แพรใหแตละกลุมงานไดรับรู  (ทุกเดือน) 
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             เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูบริหารและบุคลากร ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  รับรูแผนการใชจายงบประมาณปี พ.ศ.  2565 และสามารถดำเนินงานตามแผน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ที่น่าพึงพอใจ  

           ผูรับผิดชอบ  กลมุนโยบายและแผน  และ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
 1.2 กําหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งแตงตั้งผูรับผิดชอบผู 

กํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน (ธันวาคม 2564 –มีนาคม 2565)  
          เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รับทราบมาตรการและถือปฏิบัติ 
          ผูรับผิดชอบ กลมุบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
2. การใชจายงบประมาณ  
     2.1 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหเจาหนาที่รับทราบการเขาพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการ

ดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณโดยทั่วถึง และระบุชองทางการสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานและ/
หรือการใชจายงบประมาณ  

          เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ  รายงานการใชจายงบประมาณ รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน 
รอบ 9 เดือน และรายงานผลประจําปงบประมาณ ผูบริหารและเจาหนาที่รับรูรับทราบการดําเนินงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทั้ง ระบบ และสงผลใหมีความเขาใจการดําเนินงาน
ของแตละโครงการซึ่งจะทําใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปใน ทิศทางเดียวกัน  

        ผูรับผิดชอบ กลมุบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
3. การจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ  
     3.1 การเผยแพรรายละเอียดการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ ใหเจาหนาที่ และผูบริหาร ทราบ 

อยางตอเนื่อง  
                       เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ เผยแพรหลากหลายชองทาง และดําเนินการตอเนื่อง และ 
สรุปผลรายงานทุกเดือน /รายป ผูบริหารและเจาหนาที่ไดรับรูขอมูลการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุของ หน
วยงานอยางตอเนื่อง  
                       ผูรับผิดชอบ กลมุบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
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ผลการดําเนินงานตามแนวทางการใช้งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
                         1.1. การจัดใหมีการประชุมทีมบริหาร คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือพัฒนาองคกร ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย ผูแทนกลุม/หนวย ผูแทนสถานศึกษา ผูแทนครู เพื่อประชุมกําหนด
แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  และการกํากับติดตามภารกิจ
งานและขับเคลื ่อน นโยบายและแผน พรอมถึงการ
บริหารจัดการเรื่องงบประมาณ และแจงเวียนภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา รวมการเผยแพรประชา
สัมพันธหลายชองทาง   
                    1.2   ก า ร ป ร ะ ช ุ ม จ ั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการจ ัดท ําแผนปฏ ิบ ัต ิการ ประจ ําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันที่ 20  ธันวาคม  
2564 ณ ห้องประชุมปราสาททอง  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศ ึกษาประถมศึกษาส ุร ินทร ์  เขต 3    โดยมี
คณะกรรมการจ ัดท ําแผนปฏ ิบ ัต ิการ ประจ ําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยผูอํานวยการ 
สําน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา รองผู อ ํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 
ประธาน เคร ื อข ายพ ัฒนาการศ ึ กษา   พร อม
ศึกษานิเทศก บุคลากร ทุกกลุมหนวย รวมประชุม
ขับเคลื ่อนฯ โดยไดดําเนินการตามขั ้นตอนตั ้งแต
ทบทวนสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอม
ภายในขององคกร การนํานโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาถอดบทเรียน
เพื ่อขับเคลื ่อนไปสู การปฏิบัติที ่ เปนรูปธรรม การ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานดานวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม และแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 เปนแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเปนทิศทางในการ
บริหารงานตามใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและ เปาหมายที่กําหนด  
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    2.  กิจกรรมการใชจายงบประมาณ  

         2.1 การจัดใหมีการประชุมทีมบริหารเพื่อพัฒนาองคกร ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย เปนประจําทุกสัปดาห เพ่ือประชุมกํากับ ติดตามภารกิจ
งานและขับเคลื่อนนโยบายและแผน พรอมถึงการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณ รายงานการใชจ
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ายงบประมาณประจําป และแจงเวียนภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมการเผยแพร  ประชาสัมพันธ
หลายชองทาง  
        2.2 การจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ (งบทดลอง) ตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2565 เผยแพรบนเว็บไซด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ..........................................................  
                    ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยเจตนารมณที่มุงห
วัง ใหหนวยงานภาครัฐนําขอมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร งใสในการ
ดําเนินงาน ของตนเองไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด
านการปูองกัน และปราบปรามทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยในการประเมินคุณธรรมความโปรงใส ในการ ดําเนินงาน
ของหนวยงาน ภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment : ITA) ใหความสําคัญเกี ่ยวกับการ 
บริหารของหนวยงานโดย ที่ผูบริหารจะตองมีจิตสํานึกในการบริหารงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล และมุงนําหนวยงานให ดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดง
เจตนารมณที่แนวแนวาจะบริหารงาน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และใหความสําคัญกับการบริหารงานอยาง มี
คุณธรรมและพรอมที่จะรับผิดชอบหากเกิด ความไมเปนธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากร 
ในหนวยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นใน การดําเนินงานที่ไมเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว ฉะนั้น 
เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนไปดวย
ความมีคุณธรรมและโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวย
งานภาครัฐ จึงกําหนดนโยบาย ไวดังนี้ 
               1. นโยบายดายความโปรงใส หมายถึง การเปดเผยและการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ
างขอมูลการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของหนวยงาน เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานและแกไขปญหาขอเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
                     1.1 ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี้ 
                            1.1.1 ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ 
หลังจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
                           1.1.2 เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อให สาธารณชน
สามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางได โดยมีองคประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูไดรับ คัดเลือก 
วิธีการจัดหา  
                           1.1.3 กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที ่เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
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      1.2 ใหดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการให สาธารณชนรับทราย ผาน
เว็บไซตและสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 
                       1.2.1 ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวา ระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายกําหนด   
                        1.2.2 ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ จัดซื้อจัดจางแต
ละโครงการ  
                        1.2.3 ประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ  
                        1.2.4 ประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการ จัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง  
           1.3 ใหเปดเผยและมีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี้  
                    1.3.1 มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน  
                    1.3.2 มีขอมูลอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงาน หรือสื่ออ่ืน ๆ 
                    1.3.3 มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานทางสื่อตาง ๆ  
         1.4 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม ภารกิจหลัก ดังนี้  
                   1.4.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
                  1.4.2 จัดทําแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
                  1.4.3 ดําเนินการโครงการตามภารกิจหลัก  
         2. นโยบายดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทําใหหนวยงาน ปลอด
จากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตตอหนาที่ โดยไมใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน หรือรับ 
สินบน โดยมีมาตรการ ดังนี้  
                 2.1 ผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ตองไมเกี่ยวของเชิง
อุปถัมภ หรือมีผลประโยชนรวมกับคสูัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
                 2.2 เจาหนาทีข่องสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 จะตอง ไมเรียกรับ
เงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด เพ่ือแลกกับการใหบริการหรืออํานวยความสะดวก  
                 2.3 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จะตอง ไมใชอํานาจ 
หนาที่ เพื่อเอ้ือประโยชนแกตนเอง หรือพวกพอง  
                 2.4 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะตอง ไมมีสวนไดส
วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหนวยงาน  
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                 2.5 การดําเนินงาน/การอนุมัติตาง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
3 จะตองไมมีการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง  
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       3. นโยบายดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน หมายถึง มีการกําหนดมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล  การ
บริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมีมาตรการ ดังนี้  
                3.1 ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดย จัดทําคูมือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
                3.2 ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม โดยมีการ แสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนได สวนเสีย
ทราบอยางชัดเจน และจัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
ตามภารกิจ  
                3.3 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตอง ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ ขั้นตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองเอยูเสมอ  
               3.4 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ตอง ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักความเปนธรรมเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ  
                3.5 สรางแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักด ี 
                3.6 ใหมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  
                3.7 การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจําเปน คมุคา โปรงใส และ ตรวจสอบได  
                3.8 มีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว  
                3.9 ใหมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย ติดตามใหคําแนะนํา และ รวมแกป
ญหาในงานที่ไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา  
               3.10 ใหมีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความ พรอมอยาง
สม่ําเสมอ  
    4. นโยบายดานการสื่อสารภายในหนวยงาน หมายถึง การที่หนวยงานตองมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร
เพ่ือถายทอดเกี่ยวกับนโยบาย ใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบเพ่ือใหเกิดความตระหนักและให ความสําคัญ
ถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส โดยมีมาตรการ ดังนี้  
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                4.1 ใหมีการประกาศ/แจงเวียนภายในหนวยงาน/เผยแพร และประชาสัมพันธใหแก เจาหนาที่
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 รับทราบและถือปฏิบัติรวมกันตาม นโยบาย/
มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  



๑๒ 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสุรนิทร ์เขต 3 
 

               4.2 ใหมีการเผยแพร และประชาสัมพันธนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมี คุณธรรม
และความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ 
ใหแกสาธารณชนไดรับทราบผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ  
   5. ใหมีชองทางการรองเรียนในการแจงปญหาการทุจริตของเจาหนาที่ใหผูติดตอขอรับบริการ สามารถรอง
เรียนไดผานชองทาง ดังนี้  
               5.1 ติดตอดวยตนเองไดที่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  งานวินัยและนิติกร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3   
                      1 5.2 ทางจดหมาย โดยสงมาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
งานวินัยและนิติกร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริเวณโรงเรียนปราสาท ตําบล
กังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140  โทรศัพท 044 – 552532  / Website 
:https://www.srn3.go.th  
       6. ใหกลมุบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง นับแตวัน
เริ่มต้นปงบประมาณ เพ่ือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 และ 
หนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของตอไป ประกาศฉบับนี้ ใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ถือปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวย
งานใหมีคุณธรรมและ ความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐจึง ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 
                                        ประกาศ ณ วันที่  ๙  มีนาคม   พ.ศ. 2565  

                                                              
                                                       (นางภานิชา  อินทร์ช้าง ) 
                             ผอํูานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสุรนิทร ์เขต 3 
 

ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั (Compliance Risk) 
ในกระบวนกำรบรหิำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีนทีม่อียู่มคีวำมล่ำชำ้ กลุม่กฎหมายและคดี สพป.สรุนิทร ์เขต  3

ไดม้ีมาตรการด าเนินการโดยมีการด าเนินการ ดงันี ้

        1 .ศึกษากระบวนการ ขัน้ตอนการด าเนินการกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและปฏิบติังานให้
ถกูต้อง 
      2. จดัท ำหอ้งสมุดออนไลน์ ส ำหรบัผใหผู้ป้ฏบิตังิำนไดเ้ขำ้สบืคน้หำควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบ
กฎหมำย ในกำรปฏบิตังิำน  
  

 
 
 

 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสุรนิทร ์เขต 3 
 

  3. อบรมพฒันาบุคลากรผู้รบัผิดชอบด้านกฎหมาย  
บุคลำกรผูร้บัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีน่ิตกิร เขำ้รบักำรอบรบพฒันำควำมรูด้ำ้นกฎหมำยที่

เกีย่วขอ้งเพือ่น ำมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสุรนิทร ์เขต 3 
 

         4.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา (ในระบบออนไลน์) กลุ่มกฎหมายและคดี  

  

               8.1.1 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

  

         5. เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม  

 
 

  

 
 
 

  



๑๖ 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสุรนิทร ์เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ภาคผนวก 
แผนการแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 
 



แผนบริหารจดัการความเส่ียง 
ความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวม 
 
ความเส่ียง ระดบั

ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคมุ/จดัการ
ความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเรจ็ท่ี
คาดหวงั 

งบประมา
ณ(บาท) 

ผู้รบัผิดชอบ ระดบัความเส่ียงท่ีคาดหวงั
ภายหลงัด าเนินการจดัการ 

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รนุแรง 

คะแนน
รวม 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk ) 
-           
ความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน (Operation Risk) 
ควำมเสี่ยงด้ำนอุปกรณ์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Hard Ware)  

9 1. ตรวจสอบทีต่ัง้ของอุปกรณ์
เทคโนโลยสีำรสนเทศใน
ส ำนักงำนทุกประเภท 
2. ตดิตัง้อปุกรณ์ดบัเพลงิ
ฉุกเฉิน 
3. ตรวจสอบระบบส ำรอง
ไฟฟ้ำ 
4. ฝึกอบรมใหก้บับุคลำกรใน
ฐำนะผูใ้ชท้ัว่ไปและผูใ้ชร้ะดบั
ผูด้แูลระบบ 

เพื่อใหอุ้ปกรณ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(Hard Ware) มี
ควำมสมบูรณ์ 
เพื่อรองรบัและ
พรอ้มปฏบิตังิำน 

ภำยในเดอืน
กนัยำยน 
2565 

อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(Hard Ware) มี
ควำมสมบูรณ์ 
รองรบัและ
พรอ้ม
ปฏบิตังิำน 

- ผูบ้รหิำร 
สพป.สุรนิทร ์
เขต 3 

1 5 5 (ต ่ำ) 
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ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสุรนิทร ์เขต 3 
 

ความเส่ียง ระดบั
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคมุ/จดัการ
ความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเรจ็ท่ี
คาดหวงั 

งบประมา
ณ(บาท) 

ผู้รบัผิดชอบ ระดบัความเส่ียงท่ีคาดหวงั
ภายหลงัด าเนินการจดัการ 

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รนุแรง 

คะแนน
รวม 

5. ท ำควำมเขำ้ใจเป็น
รำยบุคคลเป็นระยะๆ ตำมแต่
โอกำส 
6. ดแูลและแกไ้ขปัญหำ
เบือ้งตน้คอมพวิเตอรโ์ดยคณะ
ผูด้แูลระบบ(Administrator) 
อย่ำงต่อเนื่อง 
7. มกีำรตรวจเชค็ไวรสัและ
ก ำจดัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
8. ตรวจสอบและดแูลเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ยเป็น
ประจ ำและสม ่ำเสมอ 
9. ส ำรองขอ้มลู (Back up) 
10. รกัษำอุณหภมูเิพื่อกำร
ระบำยควำมรอ้นจำกกำร
ท ำงำนของคอมพวิเตอร ์
Server ดว้ยเครื่องปรบัอำกำศ
ตลอด 24 ชม. 

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
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ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสุรนิทร ์เขต 3 
 

ความเส่ียง ระดบั
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคมุ/จดัการ
ความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเรจ็ท่ี
คาดหวงั 

งบประมา
ณ(บาท) 

ผู้รบัผิดชอบ ระดบัความเส่ียงท่ีคาดหวงั
ภายหลงัด าเนินการจดัการ 

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รนุแรง 

คะแนน
รวม 

ส่วนรำชกำรอนุมตักิำร
จดัสรรงบประมำณ
กะทนัหนัในช่วงปลำยปี
งบประมำณ จงึไม่
สำมำรถด ำเนินกำร
เบกิจ่ำยงบประมำณให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

9 - จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยงำน
กำรเร่งรดัตดิตำม 
- รำยงำนและแจง้เร่งรดั
ตดิตำมทุกระยะ 
- จดัอบรม ผูบ้รหิำร
สถำนศกึษำและครู
ผูป้ฏบิตังิำนดำ้นพสัด ุ
- ตดิตำมประเมนิผลเป็นระยะ 

เพื่อใหก้ำรจดัสรร
งบประมำณ
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ภำยในเดอืน
กนัยำยน 
2565 

กำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

- ผูบ้รหิำร 
สพป.สุรนิทร ์
เขต 3 

1 5 5 (ต ่ำ) 

ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั (Compliance Risk) 
กร ะบวนกำ รบ ริห ำ ร
จัดกำรข้อร้องเรียนที่มี
อยู่มคีวำมล่ำชำ้ 

9 - ศกึษำกระบวนกำร ขัน้ตอน
กำรด ำเนินกำรกฎหมำย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและ
ปฏบิตังิำนใหถู้กตอ้ง 
- จดัหำบุคลำกรทีม่ี
ควำมสำมำรถดำ้นกฎหมำยมำ
ปฏบิตังิำน 
 

เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินกำร
บรหิำรขอ้
รอ้งเรยีนเป็นไป
ตำมกระบวนกำร
ควำมยตุธิรรม 
ถูกตอ้งตำม
ระเบยีบกฎหมำย 
ขอ้บงัคบั 

ภำยในเดอืน
กนัยำยน 
2565 

ด ำเนินกำร
บรหิำรขอ้
รอ้งเรยีน
เป็นไปตำม
กระบวนกำร
ควำมยตุธิรรม 

- ผูบ้รหิำร 
สพป.สุรนิทร ์
เขต 3 

1 5 5 (ต ่ำ) 



 
 
 
 
 
 

 


