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ส่วนที่ 1  
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ฝั งรากลึกอยู่ ในสังคมไทยมายาวนาน              

และสถานการณ์ ยังคงรุนแรง พิจารณาได้จากข้อมูลค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ในช่วง 5 ปีที่ผ่ านมา  ซึ่ งจัดท าขึ้นโดยองค์กรเ พ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency 
International: TI) ประเทศไทยได้คะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน คือ ได้คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 35 - 
38 คะแนน จาก 100 คะแนน ส่งผลถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 
ทั้งนี้ รัฐบาลและทุกหน่วยงานได้พยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และได้น าเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ ในการประเมินการด าเนินงานของส่วน
ราชการให้มีความโปร่งใส และเป็นกลไกในการยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทยให้
สูงขึ้น โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการและให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจ
เป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการรับสินบน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนผ่านกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์   
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการรับสินบนเป็นสาระที่แทรกอยู่ในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด า เนินงานหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดไว้ 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  1) การปฏิบัติหน้าที่  2) การใช้
งบประมาณ  3) การใช้อ านาจ  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต            
6) คุณภาพการด า เนินงาน  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8) การปรับปรุ งระบบการท างาน                  
9) การเปิดเผยข้อมูล  10) การป้องกันการทุจริต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงาน มีการศึกษา
วิเคราะห์และค้นหาความเสี่ยงการทุจริต และจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงและป้องกันการเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าเป็นรายงาน
ที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงน าไปก าหนดมาตรการ หรือกรอบแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน พร้อมทั้งก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)  หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์  
หรือข้อเท็จจริง ที่บุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามอ านาจ หน้าที่เพ่ือส่วนรวม เพ่ือหน่วยงาน หรือเพ่ือองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วน
ตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้นๆ สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงอันเป็นการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมนี้เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุท าให้บุคคลดังกล่าว 



ไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการ อย่างใดอย่างหนึ่ ง ได้อย่างเป็นกลาง                
อย่างตรงไปตรงมา เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างเต็มที่ หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งเชื่อว่าบุคคลนั้นจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคลของตนเอง ที่เกี่ยวข้องอยู่มากกว่าประโยชน์
ของส่วนรวม 
 ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย   
การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้การด าเนินงานขององค์กรไม่ประสบ
ความส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)       
ของเหตุการณ์และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับ ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  
1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน     
ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 2) ด้านการเงิน (Financial Risk)       
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่
ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่เพียงพอ  3) ด้านการ
ด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุม
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน     
4) ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยง   
ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย           
ดังนี้ 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร       
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร      
และเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง 
เป็นต้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน    
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 



และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก          
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้    

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกล
ยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร     

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงาน
ภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ     

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณ
ไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล       
การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ 
และการเงินดังกล่าว     

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัยหรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยภายใน           
เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลง
ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง      
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น   2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น       

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐานCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน



จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสะเกษ เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้      

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ    

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม    
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ

ทุจริต และเพ่ือก าหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
  
2. วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม     

2. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล     
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่าง ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้     

4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)   
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการ
วิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล
เชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 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 ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5   สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง   
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   
3  ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม   
2  น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง   
1  น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน  ๆครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง             
โดยพิจารณาจาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง   
ของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ 
ดังนี้ 
 



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) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ        
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
โดยที่  
  
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  (Likelihood x Impact)  
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  หรือถ่ายโอน

ความเสี่ยง   
สีแดง    
 

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน   มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
    

ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน   ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง   สีเขียว   
      

 
 
 
 



ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 



ส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้   

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

และพวกพ้อง   
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท าให้ข้อมูลเกิด 

ความผิดพลาดและสร้าง ความเสียหายต่อส านักงานเขตพ้ืนที่   
- กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร มีโอกาสที่เอื้อ 

ประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค   
- กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วน 

ตน ท าให้เกิดความ เสียหายต่อส่วนรวม   
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ   
- การเปิดเผยและส่งข้อมูลสารสนเทศท่ีไม่สมบูรณ์  
 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
- การใช้เวลาราชการในภารกิจส่วนตัว    
- การใช้รถราชการในภารกิจส่วนตัว    

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม   
- สูญเสียงบประมาณ   
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ    
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน    
- งานที่รับผิดชอบและด าเนินการเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม   
 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน    



(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1 ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น    

- ประกาศเจตนารมณ์ /นโยบาย    
- ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต    
- ก าหนดแนวทางการให้และรับของขวัญ    
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ศรีสะเกษ เขต 1 ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน”    
- การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างองค์กรคุณธรรม    
- ปลุกจิตส านึกบุคลากรเรื่องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของราชการ    
- ก าหนดมาตรการการใช้รถราชการ การควบคุมดูแล การซ่อมบ ารุง  

     (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น    
- พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)    
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม 

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560    
- สร้างสื่อประช าสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต    
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้   

1. การยืมเงินราชการ การส่งใช้เอกสารเพื่อล้างหนี้ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

  
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact)  ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับ
ของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่
จะต้องบริหารจัดการก่อน 



 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง 
 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

1 การยืมเงินราชการ การส่งใช้เอกสารเพ่ือ
ล้างหนี้ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ 

2 5 10 (1) 

2 การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

2 5 10 (2) 

3 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

2 3 6 (3) 

 
 

5  1,2    
4      
3  3    
2      
1      
 1 2 3 4 5 

 
 

 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ ได้จากการวิ เคราะห์ความเสี่ ยงและจัดล าดับ            

ความส าคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การยืมเงินราชการ การส่งใช้เอกสารเพ่ือล้างหนี้ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1  (สูง = 10 คะแนน) 
การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ล าดับ 2  (สูง = 10 คะแนน) 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ล าดับ 3  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 



จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง  
และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ประจ า 
ปีงบประมาณ 2562 มี ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า 
หรือถ่าย โอนความเสี่ยง 

- 

เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้   

- การยืมเงินราชการ การส่งใช้เอกสารเพื่อ
ล้างหนี้ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ 

- การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ปานกลาง (Medium)    จ าเป็นต้องจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพ่ือไห้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

 
ต่ า (Low) - - - - 



ส่วนที่ 4 
แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที่ จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสีย่ง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิด
ชอบ 

โอ
กา

ส 
 

 
ผล

 ก
ระ

ทบ
  

 
ระ

ดับ
 

คว
าม

 เส
ี่ยง

 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การยืมเงินราชการ 
การส่งใช้เอกสารเพื่อ
ล้างหนี้ยังไม่เป็นไป

ตามระเบียบ 
 
   

2 5  10 1. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2562  
2. ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้บุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการยืมเงินราชการ การส่งใช้เอกสารเพ่ือ
ล้างหนี้ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้าน
การเบิกจ่ายงบประมาณ จัดท ารายงานสรุปการ
จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ เสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบทุกครั้ง  
 
 

         กลุ่ม
การเงิน
และ

สินทรัพย์ 



ปัจจัยที่ จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสีย่ง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิด
ชอบ 

โอ
กา

ส 
 

 
ผล

 ก
ระ

ทบ
  

 
ระ

ดับ
 

คว
าม

 เส
ี่ยง

 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. การใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของทาง
ราชการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 

2 5 10 1. ก าหนดระเบียบการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของทาง
ราชการ 
2. ควบคุมก ากับ ดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด 
3. จัดการอบรมเพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงการดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของ
ส่วนรวม 

         กลุ่ม
อ านวย
การ 

3. การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน 

 

2 3 6 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลทุกคน ทุกงาน 
2. จัดท า MOU การปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 1 

         ทุก
กลุ่ม
งาน 

 
 
 



ส่วนที่ 5 
รายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

 
ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ผลการด าเนินการ โอกาส

คงเหลือ 
ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

ปัญหาและอุปสรรค 

โอ
กา

ส 
 

 
ผล

 ก
ระ

ทบ
  

 
ระ

ดับ
 

คว
าม

 เส
ี่ยง

 

1. การยืมเงินราชการ การ
ส่งใช้เอกสารเพ่ือล้างหนี้ยัง

ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 
   

2 5  10 1. บุคลากรทุกคนท าคู่มือแนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2562  
2. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์จัดท า
เอกสารและชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยืม
เงินราชการ การส่งใช้เอกสารเพ่ือล้าง
หนี้ 
3. คณะกรรมการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ 
และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และ แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
อย่างเคร่งครัด  

1 4 4  



ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ผลการด าเนินการ โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

ปัญหาและอุปสรรค 

โอ
กา

ส 
 

 
ผล

 ก
ระ

ทบ
  

 
ระ

ดับ
 

คว
าม

 เส
ี่ยง

 

 
 
 

   4. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จัดท ารายงาน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
ทุกครั้ง 

    

2. การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของ
ทางราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

2 5 10 1. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ชี้แจงระเบียบการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ
ทางราชการ 
2. จัดการอบรมเพ่ือให้บุคลากร
ตระหนักถึงการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมถึงการดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของ
ส่วนรวม 
 
 
 

1 4 4  



ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ผลการด าเนินการ โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

ปัญหาและอุปสรรค 

โอ
กา
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ผล

 ก
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ทบ
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าม

 เส
ี่ยง

 

3. การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

 

2 3 6  บุคลากรทุกคนจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลทุกคน ทุกงาน 
เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน 

1 2 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคลของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่ือปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชนส์่วนรวม 
 
 
 



คณะกรรมการจัดท ารายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2561 – 31มีนาคม 2562) 

 

1. ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นามศรี        ผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑       
2. นายโชติ  บุญทน        รองผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   
3. นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล      รองผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   
4. นายสุเทพ  ศรบุญทอง       รองผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑                 
5. นายรังสฤษธิ์  บุญรอง     รองผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  
6. นายชาณุวัติ  ศรเพชร     รองผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   
7. นายกษิดิศ  ช่วงไธสง               ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ           
8. นายสุรพงษ์  อบทอง        ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
9. นายสมโภชน์  หลักฐาน           ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ            
10. นางสรัญญา  เถาว์บุญ         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            
11. นางรุจิราภรณ์  หลาวทอง    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      
12. นางวนัญพัทธ์  โชคดีสูงเนิน      ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน         
13. นางธัญญาธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                   
14. นายพิเชษฐ์  ตั้งพิทักษ์ไกร       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ            
15. นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา                  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
16. นางสาวสมพรศรี  ชาติมนตรี     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายฯ    
17. นางวิไรรัตน์  เครื่องทอง       ศึกษานิเทศก์            
18. นางโชติกา  ยิ่งก าแหง             นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ      
19. นางช่อผกา  พวงมาเทศ          ศึกษานิเทศก์                    
20. นางภาวดี  สมาน                  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน         

 
 
 
 
 
 

 


