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กำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำน  
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ  ที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย  
นอกจำกนี้  ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ได้นี้   มำก ำหนดเป็นมำตรกำรป้องกันและคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 อีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ   
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไป
แทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร 
ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่อง
ดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  เป็น
ประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน  
 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำร
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 
 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ  
กลยุทธ์ทีก่ ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย 
เป้ำหมำยกลยุทธ์โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ
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องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร  
 3. ความเสี่ ยงด้านการเงิน  (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณ และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณ  
ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ 
กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน 
ควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง  ๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรม
สัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
 
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร 
และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
บ่อยครั้งกำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน 
เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น   
 
 ความเสี่ยงการทุจริต หมำยถึง ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตกำร
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม หรือกำรรับสินบน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไป
ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจ
หน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำง
รำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะ
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำร
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ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำร
ทุจริตมำกเท่ำนั้น 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ มำด ำเนินกำรวิเครำะห์
ตำมกรอบมำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำมหำสำรคำม เขต 1   กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ   
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่เกิดขึ้น และขอบเขตควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 1. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
 2. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และ
กำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
 3. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตจำกกำรใช้งบประมำณ 
  พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำส      
กำรทุจริต และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ    
กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
 ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม    
เป็นแบบอย่ำงท่ีดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสียและประชำชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการด าเนนิงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์  ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของควำม
เสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำม
เสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลขหรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม  
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำน ๆ ครั้ง  

 
   ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยพิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
  ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำร
พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
 
   ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant)   
ใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง  ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนน 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดง 
สีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมำก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ ำ  
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง  
(High) 

9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  
 

สีส้ม   

ปำนกลำง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี 
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ ำ  
(Low) 

1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง 
 

สีเขียว       
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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) 
 

 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ตำมค ำสั่งที่  55/2564  ลงวันที่  9  มีนำคม  2564  โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมค ำสั่ง
ดังกล่ำว ในวันที่  17  มีนำคม  2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรำยงำน  ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  -  กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ 
พวกพ้อง 
  -  กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม 
คือ มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
  -  กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล  
ทำงลบต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
  นอกจำกนี้ ยังพิจำรณำเพ่ิมเติมจำกผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยมีเกณฑ์กำรประเมินจ ำแนกออกเป็น 
10 ตัวชี้วัด ได้แก่  กำรปฏิบัติหน้ำที่   กำรใช้งบประมำณ  กำรใช้อ ำนำจ  กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  กำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริต  คุณภำพกำรด ำเนินงำน  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  กำร
เปิดเผยข้อมูล  และกำรป้องกัน  กำรทุจริต  แต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลกำรประเมินคุณธรรม

ความรุนแรงของผลกระทบ (Im
pact) 
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ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัด จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด  ที่มีค่ำคะแนนต่ ำที่สุด  ตำมกระบวนงำนที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
   1.1)  กำรแก้ไขปัญหำกำรทจุริต ค่ำคะแนน 98.72 กระบวนงำน ได้แก่ กำรใหค้วำมส ำคัญ 
กับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรก ำหนดนโยบำยหรือมำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต  กำรจัดท ำแผนงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  และกำรด ำเนินกำรต่อกำรทุจริต 
   1.2)  กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  ค่ำคะแนน 98.46 กระบวนงำน ได้แก่  กำรก ำหนด
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในกำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ในงำนรำชกำร  กำรก ำกับดูแลและ
กำรตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
  1.3)  กำรใช้งบประมำณ  ค่ำคะแนน  98.10  กระบวนงำน  ได้แก่  กำรจัดท ำแผนกำร 
ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  ลักษณะกำรใช้จ่ำยและกำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยใน 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและคู่มือปฏิบัติงาน 
   - กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
   - กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร / ลูกจ้ำงของหน่วยงำน 
   - กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร 
   - กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
  - ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ำ 
   - กำรเบิกจ่ำยเงิน   
  - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ   
  - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
   - กำรให้ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่พรรคพวก/ญำติ รวมถึงกำรปกปิดข้อมูล  
   - กำรตรวจรับพัสดุ  
   - กำรรับ-จ่ำยเงิน 
   - กำรจัดท ำบัญชีของหน่วยงำน  
   - การลงเวลามาปฏิบัติงาน  
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมำณ 
  - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบ  
ด้วยหน้ำที ่
    - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
 
 
 
 



๘ 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1. กำรลงเวลำมำปฏิบัติงำนไม่ตรงกับควำมเป็นจริง     
    2. ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ำ  
   3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ถูกต้องตำมระเบียบ  
   4. กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)  ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยง       
ในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง  ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำร
จัดกำรก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส  ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระ

ส่วนตัว 
5 4 20 (1) 

2 กำรลงเวลำมำปฏิบัติงำนไม่ตรงกับ 
ควำมเป็นจริง 

4 3 12 (2) 

3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ถูกต้อง 
ตำมระเบียบ 

4 2 8 (3) 

4 ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรง
ตำมวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ำ 

3 1 3 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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                        โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
(Im

pact) 



๙ 
 

 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงกำร
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

จัดล าดับความส าคัญ 
ของความเสี่ยง 

กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว ล ำดับ 1  (สูงมำก = 20 คะแนน) 
กำรลงเวลำมำปฏิบัติงำนไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ล ำดับ 2  (สูง = 12 คะแนน) 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ 3  (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 
ลกัษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ำ ล ำดับ 4  (ต่ ำ = 3 คะแนน) 

 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมำก 
สูง  ปำนกลำงและต่ ำ  โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
         เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง 
และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำยโอน
ควำมเสี่ยง  

กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระ
ส่วนตัว 

                เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเรง่จัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

กำรลงเวลำมำปฏิบัติงำนไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง 

      ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง  

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 

         ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเสี่ยง ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่
ตรงตำมวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ำ 

 
 
 

 

 

 

 



๑๐ 
 

3. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   3.1 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
     - เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรชัดเจน ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
     - กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรในกำรปฏิบัติงำน เพื่อปรับปรุง พัฒนำและส่งเสริม
หน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส   
   3.2 การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1 รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
    - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
   - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
   - ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำน 
   - กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
   3.3 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เช่น 
   - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
   - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด และมำตรกำรป้องกัน 
กำรรับสินบน 
    - กำรจัดท ำแผนป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
    - ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ได้แก่ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  มำตรกำรตรวจสอบกำร  
ใช้ดุลยพินิจ  
   - กำรตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- กำรก ำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในกำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำน 
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      3. แผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

- กำรน ำรถรำชกำร
ไปใช้ในกิจธุระ
ส่วนตัว 

5 4 20 1. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและ
บุคลำกรในหน่วยงำน 
2. ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤต ิ
มิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น 
เช่น กำรปฏิญำณตนหรือกำรแสดง
สัญลักษณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจรติอย่ำงเป็น
รูปธรรม  
3. สรำ้งจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำร ลกูจ้ำง
และบุคลำกรในหน่วยงำนรังเกียจกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ  
4. ก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรกำรใช้รถ
รำชกำร กำรขออนุมัติใช้รถและกำร
ควบคุม  

         ทุกกลุ่ม 
ที่เกี่ยวข้อง 

- กำรลงเวลำมำ
ปฏิบัติงำนไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง 

4 3 12 1. เผยแพร่และปลูกฝังค่ำนิยมควำม
ซื่อสัตยส์ุจรติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  
เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำร ลกูจ้ำง
และบุคลำกรในหน่วยงำนรังเกียจกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ 
2. ก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มำตรกำร
กำรลงเวลำมำปฏิบัติงำน 

         ทุกกลุ่ม 
ที่เกี่ยวข้อง 
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      3. แผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง (ต่อ) 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

- กำรเบิกจ่ำยเงินไม่
ถูกต้องตำมระเบียบ 
 

4 2 8 1. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยว 
ข้องให้แก่ข้ำรำชกำร และบุคลำกรใน
หน่วยงำน 
2. จัดท ำคูม่ือกำรปฏิบตัิงำน และแนวทำง
กำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมระเบียบและ
กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเคร่งครดั 
3. ประชุมชี้แจง ก ำกับ ติดตำมเร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้องตำมระเบียบ 

         กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

    4. แจ้งกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564ใหผู้้เกี่ยวข้องทรำบ
5. ประชุมซ้อมควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์กำร
ใช้จ่ำยงบประมำณตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
6. ก ำกับ ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตำมแผนปฏิบัติกำร ให้ตรงตำมเปำ้หมำย 
วัตถุประสงค์ของโครงกำรและมีควำม
คุ้มค่ำ 
7. กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินและ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรใน
แผนปฏิบัติกำร 
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               ภาคผนวก 
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