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ค าน า 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกัน
การทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญ นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มา
ก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อีกด้วย 
เพ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยลงหรือไม่ให้เกิดขึ้นและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก 
เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ดังกล่าวจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทของความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ 
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
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 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน 
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความ 
ไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท า 
นิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง  อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
บ่อยครั้งการควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ 
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง 
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ 
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ 
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใดก็ยิ่ง 
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 น าเอาความเสี่ยงในการด าเนินงานด้านต่างๆ มาวิเคราะห์ตามกรอบ
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้น และปัจจัยหรือขอบเขตความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 
 1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมี 
ความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการ
ทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ 
ให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิด 
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 4. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ท างาน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict 
of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ 
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 – 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 – 14 คะแนน 

 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 – 8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L 1 – 3  คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
                ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
                                                       (Likelihood x Impact) 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ  สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ 
ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

ความเสี่ยงมาก 
(Extreme) 

15 – 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง  

ความเสี่ยงสูง (High) 9 – 14 คะแนน 
 

มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
 

ความเสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

4 – 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ความเสี่ยงต่ า (Low) 1 – 3  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

 
 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict 
of Interest)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม คือ มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล
ทางลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 2) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือ 
ขายสินค้า 
  - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  - การใช้รถราชการ 
 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 
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 3) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ
ด้วยหน้าที ่
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การสร้างจิตสานึกแกบุ่คลากรของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 ให้ส านึกและรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
   - ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
   - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
   - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
   - เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 2. การน าวัสดุ/ครุภัณฑ์ของส านักงานไปใช้ส่วนตัว 
 3. การน ารถราชการไปใช้นอกราชการหรือใช้เพ่ือธุระส่วนตัว 
 4. การเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน 
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ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิด 

การทุจริต 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 

1 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (1) 

2 การน าวัสดุ/ครุภัณฑ์ของส านักงาน 
ไปใช้ส่วนตัว 

3 1 3 (4) 

3 การน ารถราชการไปใช้นอกราชการหรือใช้เพ่ือธุระ
ส่วนตัว 

2 3 6 (3) 

4 การเบิกจ่ายงบประมาณในการเดิน 
ทางไปราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ 

2 4 8 (2) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้  ดังนี้ 
 
 
 
 

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

คว
าม

รุน
แร
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บ 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการไม่เป็นไป 
ตามระเบียบ 

ล าดับ 2 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
 

การน ารถราชการไปใช้นอกราชการหรือใช้เพ่ือธุระส่วนตัว ล าดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

การน าวัสดุ/ครุภัณฑ์ของส านักงานไปใช้ส่วนตัว ล าดับ 4 (ต่ า = 3 คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง 
ปานกลาง และต่ า  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

      เสี่ยงสูงมาก  (Extreme) - - 

      เสี่ยงสูง  (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

      ปานกลาง  (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

- การเบิกจ่ายงบประมาณในการ 
เดินทางไปราชการไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ 
- การน ารถราชการไปใช้นอกราชการ 
หรือใช้เพื่อธุระส่วนตัว 

      ต่ า  (Low) ยอมรับความเสี่ยง - การน าวัสดุ/ครุภัณฑ์ของส านักงาน 
ไปใช้ส่วนตัว 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
ปัจจัยท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

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. การเบิกจ่าย 
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

3 4 12 1.การจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
2.จัดท ามาตรการป้องกันการขดักนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม,
มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 
3.เผยแพรร่ะเบยีบ หลักเกณฑ์ ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานบริหารงานการเงินและก ากับดูแลการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 
4.ส่งเสรมิให้บุคลากรเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
5. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร 
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ให้ข้าราชการ 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

         กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

 



11 
 

 
ปัจจัยท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

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. การเบิกจ่าย
งบประมาณในการ
เดินทางไปราชการ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินในการเดินทาง
ไปราชการของหน่วยงาน 
2. แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
ในหน่วยงานเพื่อท าความเข้าใจเกีย่วกับการเบิก
จ่ายเงินการเดินทางไปราชการ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการ
เบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการอย่างเคร่งครัด 
4. ปลูกฝัง สร้างจติส านึก รวมถึงการอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรด้านแนวทางการปฏิบตัิงานเพื่อปรับฐาน
ความคิดให้บุคลากรตระหนักและสามารถแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

         1.กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์
2.หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
3.กลุ่ม
กฎหมาย 
และคด ี
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ปัจจัยท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

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. การน ารถราชการ
ไปใช้นอกราชการหรือ
ใช้เพื่อธุระส่วนตัว 
 
 
 
 
4. การน าวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ของส านักงาน
ไปใช้ส่วนตัว 

2 
 
 
 
 
 

 
3 

3 
 
 
 
 
 

 
1 

6 
 
 
 
 
 

 
3 

1.ปลูกฝัง สรา้งจิตส านึก รวมถึงการอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรด้านแนวทางการปฏิบตัิงานเพื่อปรับฐาน
ความคิดให้บุคลากรตระหนักและสามารถแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.ควบคุม ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการอนุญาต 
ใช้รถไปราชการ 
 
1.จัดท าทะเบียนคมุวัสดุที่ขอเบิก 
2.เผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากรด้านแนวทางการ
ปฏิบัติงานและสร้างจิตส านึกในการเป็นข้าราชการ 
ที่ด ี
3.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน มาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั 
4.จัดท ามาตรการป้องกันและขัดกนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

         กลุ่ม
อ านวยการ 
 
 
 
 
กลุ่ม

อ านวยการ/
กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์
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ภาคผนวก
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                                                                                                                            ค.ส.
9 

                                                

                            ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
ที่  173/2565 

                     เรื่อง  คณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                                                --------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรเพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งคณะท างาน 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้      
 1. นายขวัญเรือน  แสบงบาล    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธาน 
   ประถมศึกษายโสธร เขต 1    
 2. นายพงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธาน 
   ประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 3. นายพิทยา  นามบุญลือ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธาน 
    ประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 4. นางจุรีรัตน์  พินิจมนตรี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธาน 
    ประถมศึกษายโสธร เขต 1 

5. นางสมจิต  เสนาวิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   คณะท างาน 
6. นางธาราทิพย์  คุณวุฒิ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
7. นางศิริพรรณ  แถวนาชุม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะท างาน 
8. นางจันทราพร  มูลลิสาร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ  คณะท างาน 
9. นางอุบล  จินตชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ      คณะท างาน 
10. นางประไพ  เหรียญทอง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน            คณะท างาน 
11. นางอังคณา  สิริอนุศาสน์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   คณะท างาน 
11. นายศาสตรา  แสงชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ    คณะท างาน 
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
12. นางสุภชาดา  หาญจังสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ    คณะท างาน 
    กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
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 13. นางทิพยรัตน์  ปรีชา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายฯ   คณะท างาน/เลขานุการ                  
14. นางนิรมล  บุญเรือง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะท างานดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2565 
 2. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดท าผลการด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม พ.ศ. 2565         

 
  
 (นายขวัญเรือน  แสบงบาล) 
                                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 
 
 
 


