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คำนำ 
 

  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ                
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ท ั บ ซ ้ อ น  ต า ม ม า ต ร ฐ า น  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพ ื ่อกำหนดมาตรการสำค ัญเร ่ งด ่วน เช ิงร ุกในการป ้องก ันการท ุจร ิต การบร ิหารงาน  
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้  มากำหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาอ ีกด ้วย เพ ื ่อบรรล ุ เป ้าหมายตามย ุทธศาสตร ์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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วันที่    เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
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  ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์             
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื ่น ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที ่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ
ความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู ้ในเรื ่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน               
เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประ โยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ              
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ท ั บ ซ ้ อ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี ยหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจ              
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ             
พ ั นธก ิ จ ในภาพรวมท ี ่ เ ก ิ ดจาก เปล ี ่ ยนแปลงของสถานการณ ์และ เหต ุ การณ ์ภายนอกท ี ่ ส ่ งผลต่อ  
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป ้าหมายกลยุทธ ์ โครงสร ้างองค์กร ภาวการณ์แข่งข ัน ทร ัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส ่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ  
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  3. ความเสี ่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการบริหารงบประมาณ                 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์              
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้อง
กับขั ้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื ่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม                   
และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความ
ไม ่ครอบคล ุมของกฎหมาย กฎระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับต ่างๆ รวมถ ึงการทำน ิต ิกรรมส ัญญา การร ่างส ัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี ่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี ่ยนแปลงผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี            
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อย ู ่  และส ่งผลกระทบต ่อประโยชน ์ส ่วนรวม ซ ึ ่ งการกระทำน ั ้นอาจจะเก ิดข ึ ้นอย่ างร ู ้ต ัวหร ือไม ่ร ู ้ตัว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้
เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การว ิ เคราะห์ความเส ี ่ยงเก ี ่ยวก ับผลประโยชน ์ท ับซ ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการว ิเคราะห์  
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การว ิเคราะห์ความเส ี ่ยงเก ี ่ยวกับผลประโยชน์ท ับซ ้อนในคร ั ้งน ี ้นำเอาความเส ี ่ยงในด้านต่างๆ  
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุทำให้   
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  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ               
ไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่น  
ในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี ้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั ้งการทุ จริต ปิดโอกาส               
การทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำ         
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ ผู ้ร ับบริการ ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย                  
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที ่จะใช้ในการประเมินความเสี ่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก
ผลคูณของระดับโอกาสที ่จะเก ิดความเส ี ่ยง (Likelihood) กับระดับความร ุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1 - 3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะห์ความเสี ่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี ่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง 
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15 - 25 คะแนน      มีมาตรการลด และประเมิน
ซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9 - 14 คะแนน      มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4 - 8 คะแนน      ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1 - 3 คะแนน      ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

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 
 
            โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินความ
เสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามคำสังที่ 8/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการตามคำสั ่งดังกล่าว เพื ่อวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงาน ดังนี้  
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. การล้างหนี้เงินยืมราชการล้าช้า ไม่สมบูรณ์ 

 2. การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตรงเวลา 
 3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน 
 ๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่า 

 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การล้างหนี้เงินยืมราชการล้าช้า ไม่สมบูรณ์ 

 2. การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตรงเวลา 
 3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน 
 ๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่า 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 1. อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายในโครงการที่จะดำเนินการต่อไป 
 2. ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่เต็มที่ เต็มเวลา ล้าช้า และอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 3. เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
   4. ทำให้ราชการเกิดความเสียหายและสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น 
 4) แนวทางการป้องกันความเสี ่ยงเก ี ่ยวกับการดำเน ินงานที ่อาจก่อให้เก ิดการทุจร ิตหร ือการ  
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 4.1 ) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

  4.2) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
ใหร้ังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
    - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสำนักงาน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่
ตามจรรยาบรรณของบุคลากรของสำนักงานให้มีความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนในการปฏิบัติราชการ 
    - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในสำนักงานทุกคน 
    - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในสำนักงานทุกคน 
    - การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
  4.3) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
   3.การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
   - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และมาตรการป้องกันการรับสินบน 

- จัดทำแผนป้องกันการทุจริตประจำปี  
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- กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

        - การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- กำหนดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕ ประจำปี พ.ศ. 2564 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การล้างหนี้เงินยืมราชการล้าช้า ไม่สมบูรณ์ 
 2. การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตรงเวลา 
 3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน 

  ๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่า 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน+ 
 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 การล้างหนี้เงินยืมราชการล้าช้า      ๓ ๓ ๙ (1) 
2 การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตรงเวลา ๒ ๒ ๔ (2) 
3 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ๒ ๑ ๒ (3) 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่ประหยัดและ

ไม่คุ้มค่า 
๑ ๑ ๑ (4) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5       

4      

3   (1)   

2  (2)     

1 (4) (3)    

 1 2 3 4 5 
 
          โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี ่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการดำเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การล้างหนี้เงินยืมราชการล้าช้า      ลำดับ 1  (สูง = ๙ คะแนน) 
การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตรงเวลา ลำดับ 2  (ปานกลาง = ๔ คะแนน) 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ลำดับ 3  (ต่ำ = 2 คะแนน) 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่า ลำดับ 4  (ต่ำ = ๑ คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ำ 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี ้
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รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 



12 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme)      จำเป ็นต ้องเร ่งจ ัดการความเส ี ่ยง               

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง  

 

     เสี่ยงสูง (High)      จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมี
มาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้  

-การล้างหนี้เงินยืมราชการล้าช้า      

 ปานกลาง (Medium)      ยอมร ับความเส ี ่ยง แต่ม ีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

-การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่
ตรงเวลา 

     ต่ำ (Low) - - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอน 

- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่า 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1.การล้างหนี้เงิน
ยืมราชการล้าช้า      

๓ ๓ ๙ 1. กำหนดแนวปฏิบัติและระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการล้างและเอกสาร
ประกอบการล้างหนี้  
2. ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการล้างหนี้
เงินยืมและเอกสารประกอบการล้าง
หนี้อย่างเคร่งครัด  
4. สรุปผลการดำเนินงาน  
 

         

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

2.การมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการไม่
ตรงเวลา 

๒ ๒ ๔ 1. ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก
ในการมาปฏิบัติราชการ  
2. กำหนดแนวปฏิบัติการมาปฏิบัติ
ราชการ  
3. คุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ 
4. สรุปผลการดำเนินงาน  
 
 
 

         ทุกกลุ่มงาน 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

3.การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตาม
ขั้นตอน 

 

๒ ๑ ๒ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
ควรรู้ในการปฏิบัติงาน 
          

ทุกกลุ่มงาน 

4.การใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไม่
ประหยัดและไม่
คุ้มค่า 

๑ ๑ ๑ 1.ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก
ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
2.กำหนดแนวปฏิบัติการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 
3.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ 
4.สรุปผลการดำเนินงาน  
 

         

ทุกกลุ่มงาน 

 

  



15 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๓ 
ภาคผนวก 
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เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริต 

หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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