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          ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต  2 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนกำรป้องกันกำรทุจริตส ำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำ โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread  way Commission) เพื่อก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเรง่ด่วน เชิงรุกในกำรป้องกนั
กำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่
เป็นปัญหำส ำคัญและพบ บ่อย นอกจำกนี้ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 
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                                                      ส่วนที่   1 
                                                      บทน า 

1. หลักการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์

ส่วน บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท า ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิด โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ประเทศอีกด้วย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับ ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน   

การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน   
         ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย และ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้  และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกล
ยุทธ์  โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หรือ
เป้าหมายขององค์กร   

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ( Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร /กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน โครงการ   

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือ เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับ ขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท า รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงิน   



๒ 
 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ ( Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ ครอบคลุมการด าเนินงาน   

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
          1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน   

        2) ปัจจัยภายนอก  เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

       ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง ข้าราชการ  
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล นั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง 
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ  ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคล
นั้นขาดการ ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การ
กระท าแบบนี้ เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ   

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็
ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the  Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ เป็นเหตุท าให้   

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ 

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 

และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
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2. วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   

๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัด ท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้   

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้                    
ส่วนเสีย และ ประชาชน 
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

    การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความ เสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้   ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ  
จ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสเกิด 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 โอกาสเกิด 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 โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)ของ ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (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) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน 
(Impact)  และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact) 

 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) 
 ใช้เกณฑ์ใน การ จัดแบ่ง ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ                 
ความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  15-25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมิน
ซ้ า  หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม  

ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แต่มี  
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง  

ต่ า (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว  
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๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)      
            ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๑ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
๑.๒ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม เกิดความสิ้นเปลือง ได้ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วัสดุส านักงาน รถราชการ 
การใช้กระแสไฟฟ้า 
๑.๓ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่างไม่เหมาะสม 
คือ มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
๑.๔ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ ติดตามการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

             ๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                ๒.๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
                 ๒.๒ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ 
                 ๒.๓ การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
                 ๒.๔ การบันทึกบัญชี-จ่าย /การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
                 ๒.๕ การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ ์
                 ๒.๖ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
                 ๒.๗ การจัดหาพัสด ุ
                 ๒.๘ การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
                 ๒.๙ การเบิกค่าตอบแทน 
                 ๒.๑๐ การใช้รถราชการ 
                 ๒.๑๑ การท างานไม่เรียงล าดับความเร่งด่วน 
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3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
                    - สูญเสียงบประมาณ  
                    - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ  
                      ด้วยหน้าที่  
                    - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
                   (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    

กาฬสินธุ์ เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบเช่น  
                   - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                   - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  
                   - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
                   - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี  
                   (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
                   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
                   - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  

                     - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน 
                       เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

                   - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่ส่งผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปี พ.ศ. 256๕ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้  

                 1.การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ  
                 2.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
                 3.  การใช้รถยนต์ราชการ อาจใช้รถยนต์ราชการเพ่ือ ประโยชน์ส่วนตนร่วมกับประโยชน์ราชการ      
                เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของ แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของ ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน   

ที ่ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความ 
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1  การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 4  2  8  (1) 

2  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

3  2  6  (2) 

3  การใช้รถยนต์ราชการ อาจใช้รถยนต์ราชการเพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตนร่วมกับประโยชน์ราชการ     
 

2 2 4 (3) 



 



๙ 
 

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที ่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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. การปฏิบัติงานไม่
เต็มตามเวลาราชการ 

4 2 8 ๑.ควบคุม ก ากับดูและให้ข้าราชการ และ
บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ปฏิบัติงาน
เต็มเวลาราชการ  
2.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเต็มตาม ศักยภาพใน
เวลาราชการ  
3.สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติ ราชการให้
เต็มศักยภาพ  
4.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
และหลักธรรมาภิบาลใน องค์กร  
5.แนวปฏิบัติในการท างานของ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  
6.บุคลากรทุกคนจัดท าบันทึกการ 
ปฏิบัติงาน 

         ทุกกลุ่ม/
หน่วย 

 

 

 



๑๐ 
 

ปัจจัยที ่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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. การปฏิบัติงาน ไม่
เป็นไปตาม ขั้นตอน
และ ระเบียบที่เก่ียว 
ข้อง 

3 2 6 1.ให้ข้าราชการ และบุคลากรจัดท าคู่มือ 
และข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกงานและ 
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือและข้ันตอนอย่าง 
เคร่งครัด  
2.เผยแพร่ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน โดยแจ้งให้บุคลากรในสังกัด ทราบ
อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเรื่องของการ ใช้
จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ  
3. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ และ
บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่าง 
สม่ าเสมอ  
4.เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
แก่ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์             
เขต  ๒. 

         ทุกกลุ่ม/
หน่วย 

 



๑๑ 
 

ปัจจัยที ่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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 

๓.  การใช้รถยนต์
ราชการเพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตน 
ร่วมกับประโยชน์ 
ทางราชการ 

2 2 4 1.แต่งตั้งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
2.จัดระบบการ ขอใช้รถ การควบคุม 
ระยะทาง 
3. ก ากับ ติดตาม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
ก าชับพนักงานขับรถ/ผู้ขอใช้รถปฏิบัติ  
ตามระเบียบ  
4. เก็บกุญแจไว้ที่ส่วนกลาง 

         กลุ่มท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกับปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตท่ีส่งผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

เมื่อวันท่ี   ๑๘   พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา 09.00–12.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ 
ที่  ๙๘/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยง และบริกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน 
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรอืกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ 
----------------------------------------------------------- 

   

  ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและบรกิำร 
จัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อใหเ้กิดกำรทจุริต   หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชนส์่วนตน  
กับผลประโยชนส์่วนรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับเกณฑป์ระเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ต้องมีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำง   
เว็บไซต์หน่วยงำน  ในข้อมูล O๓๖ (กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทจุิตประจ ำปี)  และ O๓๗ (กำรด ำเนินกำรเพื่อ 
จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต)   ดังนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทุกกลุ่มงำน 
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร   จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยง   และบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ 
กำรด ำเนินงำนที่อำจก่อใหเ้กิดกำรทจุริต  หรอืกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม 
ของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒  ดังนี้  
  ๑. นำยสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต ๒    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยเคน  อำจดวงด ี  รอง ผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต ๒              รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ รอง ผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต ๒        รองประธำนกรรมกำร 
  ๔. นำยพยุงค์  ทองค ำ  รอง ผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต ๒        รองประธำน กรรมกำร 
  ๕. นำยปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธ์ิ  ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
  ๖. นำยประดิษฐ์  สีเล  ผอ.กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
          ๗. น.ส.พุทธรักษ์  กุตัน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ    กรรมกำร 
  ๘. นำงทิชำกร  ชอบหำญ  ผอ.กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและสนิทรพัย์   กรรมกำร 
  ๙. นำงสว่ำงจิตร  คงแสนค ำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
  ๑๐. ส.ต.ท.สุทธิศักดิ์  เที่ยงค ำ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี     กรรมกำร 
  ๑๑. นำยพิชญ์  เวียงสีมำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัตหิน้ำที ่  
      ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                 และกำรสื่อสำร      กรรมกำร 
 ๑๒. นำยกำรัณยภำส  ศิวะกรภูริหริัญ  นักทรพัยำกรบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพฒันำครู 
                           และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    กรรมกำร 
  ๑๓. น.ส.ศิรลิักษณ์ สสีัน  นักวิชำกำรเงินและบญัชี ช ำนำญกำร 
                                                    ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
 ๑๓. นำงนันทิรำ  เมตตำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๔. น.ส.ณัฎฐำนุช  ทองภู เจ้ำหนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 



๒ 
 
 ๑๕. น.ส.กิง่กำญจน์  สุทธิประภำ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑๖. น.ส.วีรณำ  ละครมูล  นักจัดกำรงำนทั่ว          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑๗. นำงวำสนำ  ไชยกระโทก พนักงำนธุรกำร ระดบั ๔         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้ำที่ในในกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำรบริกำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำน
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต   หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมของกลุ่มงำน  และ
ของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒  
 
  ทั้งนี้   ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยใหบ้รรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สงูสุด 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

 
(นำยสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




