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ค าน า 
 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต ๔  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย 
นอกจำกนี้ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ     
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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  1. หลักกำรและเหตุผล        
  2. วัตถุประสงค์         
  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for     
    Conflict of Interest)   

  2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนและเสี่ยงต่อกำรทุจริต 
   (Risk Assessment for  Conflict of Interest) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำอุดรธำนีเขต ๔   

  3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    
  

ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก 

  ค ำสั่งคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ใบงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำร
แสวงหำ ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่
ไปแทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรม
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ 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 หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม (Conflict 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อ
กำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต ๔  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำร
บริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก 
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำง
นโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนนิงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยใน
ขององค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณ และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่
ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่น กำรประมำณ



 

กำรงบประมำณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำ
ข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ 
และกำรเงินดังกล่ำว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่
ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ รวมถึงกำรท ำนิติ
กรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ 
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของ
บุคลำกร และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ  กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้งกำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็น
นักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะ
เกิดข้ึนอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้ง
พรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำง ๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือ
กำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือ
ผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำง
จริยธรรมและจรรยำบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของ
โอกำส ที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับ
กำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง 
ๆ มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต ๔  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะ
ช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต ๔   ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้   



 

  1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมี
จริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำร
ทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้
เกิด ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำร
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่ำงท่ีดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิด
ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำง ๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่
สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ 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 สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม  
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำน ๆ ครั้ง  

 

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

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) ที่ได้จำก กำร
พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ  
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
โดยที ่
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน
กำร จัดแบ่ง ดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

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       
 

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 
 
            โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 
 

ควำมรุนแรง
ของผลกระทบ 

(Impact) 

 

 

 

 



 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Assessment for 
Conflict of Interest) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๔    
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต ๔  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 
  - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่
เหมำะสม คือ มีกำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
  - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล
ทำงลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กำรรับ – จ่ำยเงิน 
  - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
  - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร 
  - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำย
สินค้ำ 
  - กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
    - กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
    - กำรจัดหำพัสดุ 
    - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 
    - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
    - กำรใช้รถรำชกำร 
    - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมำณ 
  - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบ
ด้วยหน้ำที ่
    - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (๔.1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๔ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี 
 



 

  (๔.2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานีเขต 4  ประจ าปี พ.ศ. 256๔ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต ๔  ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ  
2. กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  
3. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
4. กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยใน ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ  

เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิด     
ควำมเสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของ
ควำมเสี่ยง    ในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุด       
ที่จะต้องบริหำร จัดกำรก่อน 

 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1 กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 4 3 12 (1) 
2 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 3 3 9 (2) 

3 
กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำธำรณูปโภค ของทำง
รำชกำรในเรื่องส่วนตัว 

4 2 8 (3) 

4 กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ 1 3 3 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

5       

4      

3 (4)  (2) (1)  

2    (3)  

1      

 1 2 3 4 5 

 

 

จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญ ของ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงกำร 
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำน ที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริตหรือ 

ขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

จัดล ำดับควำมส ำคัญ 
ของควำมเสี่ยง 

กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 2 (สูง = 9 คะแนน) 
กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำธำรณูปโภค ของทำงรำชกำรใน
เรื่องส่วนตัว 

ล ำดับ 3 (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 

กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ ล ำดับ 1 (ต่ ำ = 3 คะแนน) 
 

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปำน
กลำงและต่ ำ โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำร 
ทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 

 
 
 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Im
pact) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 



 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูง 
(High) 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

ปำนกลำง 
(Medium) 

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

- กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สำธำรณูปโภค ของทำงรำชกำร
ในเรื่องส่วนตัว 

ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง 

-กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๔ 

ก.พ. 
6๔ 

มี.ค. 
6๔ 

เม.ย. 
6๔ 

พ.ค. 
6๔ 

มิ.ย. 
6๔ 

ก.ค. 
6๔ 

ส.ค. 
6๔ 

ก.ย. 
6๔ 

1. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
 
 
 
 

4 3 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ 
อย่ำงเคร่งครัด 

         

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

2 . กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

3 3 9 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษ 
อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ 
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง รับรองถึงควำม 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 
 

         กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 



 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๔ 

ก.พ. 
6๔ 

มี.ค. 
6๔ 

เม.ย. 
6๔ 

พ.ค. 
6๔ 

มิ.ย. 
6๔ 

ก.ค. 
6๔ 

ส.ค. 
6๔ 

ก.ย. 
6๔ 

3. การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ 
สาธารณูปโภค ของ
ทางราชการ ไม่
ประหยัด คุ้มค่า 
และน าไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว  

4 2 8 1.แจ้งแนวปฏิบัติ มำตรกำรกำรใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของเขตพ้ืนท่ี และมำตรกำร
ประหยัด 
2.ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 
 

         

-กลุ่ม
อ านวยการ 
-กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

4. การป้องกันการ
ทุจริตไม่เพียงพอ 

1 3 3 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำร ประพฤติ
มิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมำกยิ่งขึ้น 
เพือ่ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรใน
ด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

         -กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
-กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

 

 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
ค ำสั่งคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ใบงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ภำพกิจกรรม PLC เพ่ือกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
                

     
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
ที ่  ๘๖ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
............................................ 

   ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีก ำหนดกำรประเมินคุณธรรมและ           
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)           
ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ระหว่ำงเดือน มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๔       

เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐระดับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 
๓๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. คณะที่ปรึกษา 
๑) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔    ประธำนที่ปรึกษำ 
๒) นำงสนม  เสริฐผล  รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          รองประธำนที่ปรึกษำ 
3) นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          รองประธำนที่ปรึกษำ 
4) นำยสมพงษ์  แสนโคตร รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          รองประธำนที่ปรึกษำ 
มีหน้าที ่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒.คณะท างานก ากับดูแลตัวชี้วัดและประเมินความเสี่ยง 
 ๑) นำยสมพงษ ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          ประธำนกรรมกำร     

๒) นำงสนม  เสริฐผล  รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          รองประธำนกรรมกำร 
4) นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ       กรรมกำร 
5) นำงสำวอมรำ  จันทะไทย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน       กรรมกำร 
6) นำยหลักกำร  สีพำพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       กรรมกำร 
7) นำงสำวดวงจันทร์  เสียงใส ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำร 



8) นำงสำวสุพิชพร  ติดสุข ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์     กรรมกำร 
9) นำยบุญโรม  ปัญญำกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ     กรรมกำร 
10) นำงพนำวัลย์  สิทธิโคตร ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร       กรรมกำร 
11) นำยชำญณรงค์  สำวงศ์นำม ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี                กรรมกำร 
๑2) นำงสมจิต  ไพรหลวง  ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ                     กรรมกำร 
๑3) นำงสำวมะลิวรรณ ประสมศรี หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน      กรรมกำร 
14) นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ ศึกษำนิเทศก์                                    กรรมกำร/เลขำนุกำร 
๑3) นำยมนตรี  จันทะพงษ์ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล                    กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ อ ำนวยกำร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  แก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตำมตัวชี้วัด และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
๓.คณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 รำยชื่อคณะท ำงำนแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
  

ให้ผู้มีรำยชื่อดังกล่ำวข้ำงต้น  มีหน้ำที่ในกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เอกสำร ตำมตัวชี้วัดในกำรกำร
ประเมินควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่
ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้ ให้แล้วเสร็จทันเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
   

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   11   มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

 
(นำยปัญญำรัฐฎน์  จันทร์กอง) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 

 



 

 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  โดยงานพัสดุ จัดอบรมและชี้แจงวิธีบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-
bidding ในระบบ e-gp  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าที่การเงินโรงเรียน 
 

 



 

 

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจใน
งานที่รับผิดชอบให้ทุกคนในกลุ่มรับรู้รับทราบ และสามารถให้ความกระจ่างกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนแทน
ผู้รับผิดชอบหลักได้ทุกงาน  ตลอดจนการติดตามงานที่ยังไม่เรียบร้อย งานด่วนที่ต้องรายงาน เพื่อการ
ช่วยเหลืองานให้แล้วเสร็จ   อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และการติดต่อกันในช่องทางไลน์ทุกวัน 

ผลจากการประชุม ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความเข้าใจในงานราชการตรงกันทุกเรื่อง สามารถตอบข้อ
ซักถามของครูและผู้มาติดต่อได้ทันที และงานด่วนก็สามารถรายงานได้ทันเวลา 



 

 

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  ประชุมกลุ่มย่อย PLC การท างานในวันสุดท้ายของสัปดาห์  เพ่ือปรับปรุง
การท างานให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วแก่ผู้มาติดต่องาน รวมถึงการร่วมแก้ปัญหาที่อาจเกิดใน
ระหว่างการท างาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของงานราชการ 

ผลที่เกิดจากการประชุม  ผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจในการใช้บริการ 

   งานราชการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง รวดเร็ว 

 



ใบงานที่  1 

เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค าชี้แจง  ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันระดมความคิด พิจารณากระบวนงาน/ภารงาน/กิจกรรม ที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงทุจริต
หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การใช้
รถยนต์ราชการ การเบิกค่าตอบบแทน การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน เป็นต้น     

กระบวนงาน/ภารงาน/กิจกรรม ท่ีเข้าข่ายฯ ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกัน      
ท่ีเหมาะสม 

ตัวอย่าง 
การใช้รถยนต์ราชการ  
การเบิกค่าตอบบแทน  
การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 

ตัวอย่าง 
สูญเสียงบประมาณ/ 
เปิดช่องให้ จนท.ใช้อ านาจในทางมิชอบ 
เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

  
  
  
  
  

 

 

 



ใบงานที ่2    

เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค าชี้แจง  ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
พิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีอาจจะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยสี่ยง 

 
ล าดับ 

กระบวนงาน/ภารงาน/กิจกรรม  
ทีเ่สี่ยงในการเกิดการทุจริต 

(1) 
โอกาส 
(ระดับ 
1-5) 

(2) 
ผลกระทบ 

(ระดับ 
1-5) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1)x(2) 
=......) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 
(มากที่สุดไป
น้อยท่ีสุด) 

1 

 
 
 
 

    

2 

 
 
 
 

    

3 

 
 
 
 

    

4 

 
 
 
 

    

5 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าอธิบายประกอบใบงานที่ 2 
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 สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง  

  
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 

 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า  

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง   

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

ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       



ใบงานที ่3    

เรื่อง ก าหนดมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค าชี้แจง  ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันก าหนด มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ จากปัจจัย
ความเสี่ยงฯที่ได้จัดล าดับความเสี่ยงสูงสุด 3 อันดับ 

กระบวนงาน/ภารงาน/
กิจกรรม  

ทีเ่สี่ยงในการเกิดการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรา/แนวทาง/กิจกรรม 
เพื่อจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 

  



 


