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ค ำน ำ       

  การประเมินความเสี่ยงการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 นี้ มีการศึกษาวิเคราะห์และค้นหาความเสี่ยงการทุจริต
และจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของ
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของ
หน่วยงาน  ซึ่งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าเป็นรายงานที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง  เพ่ือน าไป
ก าหนดมาตรการ หรือกรอบแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนด
กลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 
 
                                                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล  

           ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนานและสถานการณ์  
ยังคงรุนแรง พิจารณาได้จากข้อมูลค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปี 2563 ซึ่งจัดท าขึ้น
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ประเทศไทยได้คะแนนน้อยกว่า 
50 คะแนน คือ ได้คะแนน 36 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 104 จากจ านวน 180 ประเทศ
ทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปี ข้างต้น
ส่งผลถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย ทั้งนี ้รัฐบาลและทุกหน่วยงานได้พยายาม
แก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และได้น าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ 
ในการประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส และเป็นกลไกในการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการและให้ความส าคัญกับ การ
ป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการรับสินบน เพ่ือ
ป้องกันการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน ผ่านกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน  

          การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน เป็นเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งก าหนดไว้ในตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของ
หน่วยงาน  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงาน มีการศึกษาวิเคราะห์และ
ค้นหาความเสี่ยงการทุจริต และจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท า เป็น
รายงานที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง แล้วน าไปก าหนดมาตรการ หรือกรอบแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2) เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยให้หลักธรรมาภิบาล
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 3) เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 4) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชน 

3. กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interest) 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict of interest) หมายถึง 

สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริง      ที่บุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ หรือ
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ านาจหน้าที่เพ่ือส่วนรวม เพ่ือหน่วยงาน หรือเพ่ือองค์กร แต่ตนเองมี
ผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้นๆ สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงอันเป็นการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนี้เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุท า ให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้
ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างเป็นกลาง อย่างตรงไปตรงมา เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หน่วยงาน หรือองค์กรได้อย่างเต็มที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นจะเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนบุคคลของตนเอง ที่เก่ียวข้องอยู่มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม  

4. ควำมเสี่ยง (Risk)  
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมี

ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล   
ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้การด าเนินงานขององค์กรไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์และผลกระทบ 
(Impact) ที่จะได้รับ  
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  

1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาเนินงาน   
ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  อันส่งผลกระทบ    
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร  

2) ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้          
การจดัสรรไม่เพียงพอ  

3) ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

4) ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยง
ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้  

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมกากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  
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                                                  ส่วนที่ 2 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต   
หรือก่อให้เกิด 

กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงำน 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิด  
    กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงำน 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยคณะกรรมการวิเคราะห์        
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง, 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง ดังนี้ 

          1) เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2  น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  

          2) เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ  
 

ระดับ  ระดับควำมรุนแรง  ค ำอธิบำย 

  5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง  

 4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร  

3  ปานกลาง  มีบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
2  น้อย  ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1  น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
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          3) ระดับควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง = ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง X ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 

          4) ตำรำงระดับควำมเสี่ยง 

               ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของ
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ 

คว
ำม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

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 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

5) เกณฑ์ระดับของควำมเสี่ยง 
 

ระดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มำตรกำรควบคุม 

1 สูงมาก 15 - 25 แดง ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 

2 สูง 9 - 14 ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

3 ปานกลาง 4 - 8 เหลือง ยอดรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม 

4 ต่ า 1 - 3 เขียว ยอมรับความเสี่ยง 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้น าความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงตามประเด็น ดังนี้ 

6) ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน  
    ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงำน  
 

 
 

ล าดับ  
ที่  

 
ประเด็น    

ผลประโยชน์          
ทับซ้อน  

 
มีความเสี่ยง/
ผลประโยชน์          

ทับซ้อนอย่างไร 

โอกาส            
เกิด

ความ
เสี่ยง 
(1-5) 

 
ระดับ              
ของผล 
กระทบ 
(1-5) 

 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 
มาตรการป้องกันความเสี่ยง         
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตฯ         

1  การจัดซื้อจัดจ้าง  1.มีระเบียบ กฎหมาย
ทีเ่กี่ยวข้อง
ค่อนข้างมากและมีการ
ปรับเปลีย่นอยู่
ตลอดเวลา 
2.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ยังไม่
เพียงพอ 
3.ผู้ปฏิบัติงานปฏบิัติ
ด้วยความประมาท
เลินเล่อ 
4.ผู้ปฏิบัติงานจงใจ
ทุจริต ประพฤฒิมิชอบ 

4 5 20 
(สูงมาก) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
2. ด าเนินการตามพรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 
3. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 
4. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สร้างจิตส านึกสุจริต
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤฒิมิชอบให้
บุคลากรในหน่วยงาน 
5. มีมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2 การพิจารณา
คัดเลือกบุคคล
เพ่ือรับรางวัล
ต่างๆ 

มีการเลือกบุคคลที่
มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด/คุ้นเคย 
หรือได้รับ
ผลประโยชน์จาก
บุคคลที่เลือก 

5 3 15 
(สูงมาก) 

1. แต่งคณะกรรมการพิจารณา
โดยการมีส่วนร่วมจากหลาย
ภาคส่วน 
2. ด าเนินการด้วยความโปร่งใส
พิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการ
คัดเลือกโดยเคร่งครัด 
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ล าดับ 
ที่ 
 

ประเด็น   
ผลประโยชน์         

ทับซ้อน 
 

มีความเสี่ยง/
ผลประโยชน์          

ทับซ้อนอย่างไร 

โอกาส            
เกิด

ความ
เสี่ยง 
(1-5) 

ระดับ              
ของผล 
กระทบ 
(1-5 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง         
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตฯ         

3 การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่
เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้า
ท างาน 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1. ก าหนดกระบวนการในการ
สรรหาบุคลากร ที่โปร่งใส เป็น
ธรรม และปฏิบัติตาม
กระบวนการโดยเคร่งครัด ให้
สามารถตรวจสอบได้ 

4 การรับของขวัญ/
ของฝาก 

เจ้าหน้าที่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ
ช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการเพ่ือ
หวังสิ่งตอบแทน 
 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1. มีการจัดท าประกาศเกี่ยวกับ
มาตรการในการรับของขวัญ 
2. มีการจัดการภายในสนง. 
โดยการจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
3. มีช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากหลากหลายช่องทาง 
3. ก าหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบน 

5 การน าทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ส่วนตัว 

เช่น การน าวัสดุ/
ครภุัณฑ์ของ
ราชการมาใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1. มีการจัดท าทะเบียนควบคุม
ทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และมีมาตรการในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
2.สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับ
บุคลากร 
3. ก าหนดนโยบายและ
มาตรการในการใช้จ่าย
งบประมาณและการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

7 การมาปฏิบัติ
ราชการ ไม่เป็นไป
ตามเวลาที่ทาง
ราชการก าหนด 

 -การลงเวลาไม่ตรง
ตามความเป็นจริง 
 -ลงเวลาแล้วไม่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ 

5 3 15 
(สูงมาก) 

1. มีสมุดขออนุญาตออกนอก
สถานที่ 
2. ควบคุมก ากับ ตามสายงาน
การบังคับบัญชาตามล าดับ 
3. สร้างความตระหนักและ
จิตส านึกในการเป็นข้าราชการ/
ลูกจ้างที่ด ี 
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ล าดับ 
ที่ 
 
 

 
 

ประเด็น   
ผลประโยชน์         

ทับซ้อน 
 

 
 

มีความเสี่ยง/
ผลประโยชน์          

ทับซ้อนอย่างไร 
 

โอกาส            
เกิด

ความ
เสี่ยง 
(1-5) 

 
ระดับ              
ของผล 
กระทบ 
(1-5) 

 
 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 

 
 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง         
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตฯ         

8 การใช้ทรัพยากร 
ในการบริหารเกิน 
ความจ าเป็น  
- การใช้รถยนต์
ราชการ  
- การใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงส าหรับ 
รถราชการ 
  

-การใช้ทรัพยากร 
เกินความจ าเป็นใน 
แต่ละภารกิจ เช่น 
การใช้รถยนต์ 
ราชการและใช้
น้ ามัน ไม่ได้เป็นไป 
เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการโดย 
แท้จริง  
-ขาดการควบคุม 
ก ากับติดตามหรือ
ตรวจสอบการใช้ 
ทรัพย์สินของทาง 
ราชการ   
  

5 5 25 
(สูงมาก ) 

1. ก าหนดมาตรการในการใช้
งาน   
2. มีการควบคุมก ากับติดตาม 
การใช้งานและใช้ให้เป็นไปตาม
ภารกิจของทางราชการ คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด มีการ 
ตรวจสอบและรายงาน
สม่ าเสมอ  
2. มีการบันทึกขออนุญาตใช้ 
งานตามความเป็นจริงและ
จ าเป็นทุกครั้ง 
3. สร้างความตระหนักและ
จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม 
4. ก าหนดนโยบายและ
มาตรการในการใช้จ่าย
งบประมาณและการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

9 การจัดประชุม/
อบรม/ศึกษาดู
งาน 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ มีสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของ
กิจการ/ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานที่ 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

1. สถานทีใ่นการการจัด
ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานมี
ความเหมาะสมกับงบประมาณ/
กิจกรรม นั้นๆ 
2. วิทยากรมีความรู้/
ความสามารถและจ านวน
วิทยากรเหมาะสมกับกิจกรรม
นั้นๆ 
3.มีการประเมินโครงการโดย
ผู้เข้าร่วมประชุม 
4. ก าหนดนโยบายและ
มาตรการในการใช้จ่าย
งบประมาณและการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
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ล าดับ 
ที่ 
 
 

 
 

ประเด็น   
ผลประโยชน์         

ทับซ้อน 
 

 
 

มีความเสี่ยง/
ผลประโยชน์          

ทับซ้อนอย่างไร 
 

โอกาส            
เกิด

ความ
เสี่ยง 
(1-5) 

 
ระดับ              
ของผล 
กระทบ 
(1-5) 

 
 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 

 
 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง         
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตฯ         

10. การกระท า
กิจกรรมหรือ
ประกอบอาชีพ
เสริมซึ่งมีลักษณะ
เป็นผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือเป็น
การขัดกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

-ใช้เวลาราชการ ใน
การท ากิจกรรมหรือ
ประกอบอาชีพเสริม 

5 5 25 
(สูงมาก ) 

1. ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ควบคุมก ากับ ตามสายงาน
การบังคับบัญชาตามล าดับ 
3. สร้างความตระหนักและ
จิตส านึกในการเป็นข้าราชการ/
ลูกจ้างที่ด ี 

2. แนวทำงกำรน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง 
    ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงำนไปใช้ 
 1) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกัน   
              ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน 
 2) ประชุม ชี้แจงในการปฏิบัติตามคู่มือ 
 3) รายงานผลการควบคุมภายในทุกไตรมาส 
 4) ปลูกฝังจิตส านึกของการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างที่ดี 
 5) สร้างค่านิยมแก่บุคลากร ไม่ปฏิบัติงานในลักษณะที่เสี่ยงต่อการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
              กับผลประโยชน์สว่นรวม และให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว เป็นภัยต่อราชการ ต่อ 
              ส่วนรวม ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ 
 6) การเปิดเผยเอกสาร หลักฐาน ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด 
 7) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด 
 9) สร้างกลุ่มกิจกรรม หรือจัดตั้งคณะท างานส่งเสริมเรื่องการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
               สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 10) มีกลไกในการตรวจสอบที่เป็นอิสระและใช้ได้จริง 
 11) หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
 12) มีกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 13) ไม่ปกป้องผู้กระท าความผิด 
 14) ผู้บังคับบัญชาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว 
 15) ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี 
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ส่วนที่ 3 

ภำคผนวก 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ที ่ 138 / 2564 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริต 
         หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน 

----------------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ในปีงบประมาณ 2564 สามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นรูปธรรม จึงยกเลิกค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ที่ 155/2563   
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 

 1.  นายนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ  ผอ. สพป.นภ. เขต 2          ประธาน                
 2.  นายบุญชู  สิทธสิอน  รอง ผอ. สพป.นภ. เขต 2                                 รองประธาน 
 3.  นายเจนภพ  ชัยวรรณ  รอง ผอ. สพป.นภ. เขต 2        กรรมการ 
 4.  นายธเนศ ตรีพงษ์  รอง ผอ. สพป.นภ. เขต 2        กรรมการ 
 5.  นายพิทักษ์  รันรัติยา  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล      กรรมการ 
 6.  นายชุมพล  จงรัตน์กลาง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล             กรรมการ 

7. นางนวพร  สมบัตฺธีระ   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ       กรรมการ 
 8.  นางสาวลักษมี  สามิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ  
 9.  นายประภาส  พลไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     กรรมการ  
 10.  นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการ 
 11. นางนิรมล  อินทร์เพชร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ      กรรมการ  
 12. นางทองเหลียน  ประนันทัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ     กรรมการ  
 13. นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ นิติกร ช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี      กรรมการ  
 14. นางยวนใจ  พันตรี  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน        กรรมการและเลขานุการ 
 15. นางจิราภรณ์  ม่วงสนิท       นวช.ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                               

/ให้คณะกรรมการ... 
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              ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
ของหน่วยงาน ระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ พร้อมก าหนดมาตรการในการป้องกัน    
ความเสี่ยง 

              โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการ 
ด าเนินการ ให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยด่วน 

     ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง    ณ   วันที่  7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   

                                                             

                                                 (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

 

 

  


