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บทท่ี  1 
 

บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ   จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม        
ในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน  สถาบันและสังคม     
ต้องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ  
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้          
ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม      
(Conflict  of  interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล     
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน         
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations        
of  the  Tread way  Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี ่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี ่ยงที่เป็นระบบ    
ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้เกิดความเสียหาย       
จากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง  ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  หรือผู้บริหาร  ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ี   
ในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซ่ึงการกระทํานั้น      
อาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ท้ังเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของ  
ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ัง
พรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจํากัด       
หรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน       
หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม  เนื่องจากยึด
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ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําท่ีผิด        
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส         
ท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายจากากรปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์       
ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  สามารถจําแนกความเส่ียงออกเป็น  4  ลักษณะ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง  ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย 

และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์         
ท่ีกําหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม  รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย  
เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร  ภาวการณ์แข่งขัน  ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน  โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้ / บุคลากร / ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์  
หรือเป็นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ       
ไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการดําเนินการ  เป็นต้น  เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล  การวิเคราะห์ การวางแผน    
การควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance  Risk : C) เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ  โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน      
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา     
การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน                                           
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  หน้า ๓  

 

  สาเหตุของการเกิดความเส่ียง  อาจเกิดจากปัจจัยหลัก  2  ปัจจัย  คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซ่ือสัตย์  จริยธรรม  คุณภาพของบุคลากร  

และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ  การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี
บ่อยครั้ง  การควบคุม กํากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง    
ทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations        
of  the  Tread way  Commission)  และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงาน    
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึน 
สามารถกําหนดมาตรการสําคัญในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และ       
การแก้ไขปัญหาการทําผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย  นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายสําคัญเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้าง  สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม       
เป็นแบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
และประชาชน 
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บทท่ี  2 

การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ  เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ 
และจัดลําดับความเสี่ยง  โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง          
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง             
ของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง  ท้ังนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล   
พิจารณาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  เชิงคุณภาพ 
 

 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน 
(บุคลากร) 
 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทํางานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
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ระดับความเส่ียง (Degree of Risk)  แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง  โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)    
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)  กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ  ดังนี้ 
ระดับความเส่ียง (Degree of  Risk) 
 

ลําดับ ระดับความเส่ียง 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 ความเสี่ยงระดับตํ่า (Low Risk  :  L) 1-3  คะแนน 

 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  ท่ีได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน (Impact)  และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  โดยท่ี 
 
 ระดับความเส่ียง  =  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
                                                    (Likelihood x Impact) 
 
ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile  แบ่งพ้ืนท่ีเป็น  4  ส่วน (4 Quadrant)  ใช้เกณฑ์   
ในการจัดแบ่ง  ดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับ 
ความเส่ียง 

มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 
 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
 

ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  
แต่มีมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ตํ่า (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
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ตารางระดับความเส่ียง (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 

 
 
2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์     
ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเก่ียวเนื่อง
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  คือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์    
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงาน   
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ในครั้งนี้  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ท่ี 218/2565  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  โดยระดม  
ความคิดเห็นของทีมบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มาดําเนินการวิเคราะห์
ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission)  และตามบริบทความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถ
กําหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการ   
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ         
ท่ีเป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง           
ท่ีอาจเป็นเหตุทําให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือ           
มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน อาจจะใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี และผู้บริหาร ซ่ึงมี 
โอกาสในการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง กีดกัน และสร้างอุปสรรคในการพิจารณา 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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3. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทําให้ประชาชน สาธารณชน ขาดความเชื่อถือในความ 
มีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม ความโปร่งใส 

4. การปฏิบัติหน้าท่ี โดยขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน     
และการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

5. การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งบประมาณ และมีช่องทางท่ีจะทําประโยชน์ 
ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)  ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส        
ท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับ
ความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะต้อง
บริหารจัดการก่อน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้สรุปความเสี่ยงเกี่ยวกับ        
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 
2. การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
3. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง 
5. ความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3.  การดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ  และมีช่องทางท่ีจะทําประโยชน์ 

ให้แก่ตนเอง 
      - กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เวลา และมีช่องทางท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

- กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องในการมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

      - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ซ่ึงส่งผลทางลบ  
ต่อผู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 
- การเบียดบังเวลาราชการ 
- การไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบบริหารภาครัฐ 
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- การเบิกค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามความจริงกับเอกสารหลักฐาน 
- การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
- เกิดความเสียหายด้านระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
- มีการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความเสียหายด้านระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
- ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสูญเสียกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- เกิดการสูญเสียงบประมาณทางราชการ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อํานาจหน้าท่ี ทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบ 

ด้วยหน้าท่ี 
      - เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

4) แนวทางการป้องกันความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  

เขต 2  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  เช่น 
  - การส่งเสริมให้ทีมบริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากร 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สร้างจิตสํานึกยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  - การสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสํานึก สร้างค่านิยมดํารงตนอย่างมี
วินัยให้กับบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  - การจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐให้กับบุคลากร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
      (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเสริมสร้างจิตสํานึกให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  และอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
  - การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 
  - การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาความเข้าใจในระบบการทํางาน กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
แนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติตามได้ เพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานท่ีอาจจะ
ผิดพลาดโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
  - การจัดช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2  ประจําปี พ.ศ. 2565 
  เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)  ของแต่ละปัจจัยแล้วให้นําผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด    
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเสี่ยง
ในระดับใดในตารางความเสี่ยง  ซ่ึงจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ได้สรุปความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน     
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจําเป็นต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จํานวน 5 ประเด็นหลัก   

ตารางท่ี 1  ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ลําดับ ปัจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ลําดับ 

ความเส่ียง 
1 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 4 1 4 (5) 
2 การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 4 2 8 (3) 
3 การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวม 
3 2 6 (4) 

4 การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา 
โดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

3 3 9 (2) 

5 ความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 4 3 12 (1) 
 
แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Map)  ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ         
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลําดับความสําคัญความเส่ียง 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า ลําดับ 5 (เสี่ยงปานกลาง = 4 คะแนน) 
การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ลําดับ 3 (เสี่ยงปานกลาง = 8 คะแนน) 
การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ลําดับ 4 (เสี่ยงปานกลาง = 6 คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา 
โดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

ลําดับ 2 (เสี่ยงสูง = 9 คะแนน) 

ความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ลําดับ 1 (เสี่ยงสูง = 12 คะแนน) 
 

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ เสี่ยงปานกลาง
และเสี่ยงสูง  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์     
ทับซ้อน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3  ตารางวิเคราะห์ความเส่ียง จําแนกระดับความเส่ียง 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปัจจัยความเส่ียง 
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

- - 

เสี่ยงสูง 
(High) 

จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

- ความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
- การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา 
  โดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

เสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

- การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
- การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 

เสี่ยงตํ่า 
(Low) 

- - 
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4. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปัจจัยที่จะเกิด

ความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ  

มาตรการจัด 
การความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
65 65 65 65 65 65 65 65 65 

1.การบริหาร
ง บ ป ร ะ ม า ณ
และการเงิน 
 
 
 
 
 
 

3 3 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2.จัดทําคู่มือระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทั้ ง แผนงบประมาณและการ เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ 
3.ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดําเนินการ
สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการรังเกียจยิ่งขึ้นเพื่อ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดําเนินการ
สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการรังเกียจทุจริตทุก
รูปแบบ 

         กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

และกลุ่มแผนฯ 
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โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
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2.การบริหาร
ท รั พ ย า ก ร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 

2 3 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมีการ
กําหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือ
การให้บริการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กําหนด และให้มีการตรวจสอบ หรือทบทวน
คู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
2.มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดย
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ที่กําหนด  
3.มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการเข้าสู่ตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น ทุกระดับ อย่างชัดเจน และเปิดเผย
เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างทั่วถึง 
4.การแต่งตั้งโยกย้าย มีการกําหนดแนวทาง 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดําเนินการคุณสมบัติ
ของบุคคลไว้อย่างชัดเจน 

         กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัด 

การความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
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65 65 65 65 65 65 65 65 65 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ตําแหน่งหน้าที่ที่มีความเสี่ยงมีโอกาสใน
การแสวงหาผลประโยชน์หรืออาจถูก
กล่ า ว ห า ว่ า ใ ช้ ตํ า แ ห น่ ง ใ น ก า ร เ อื้ อ
ประ โยช น์ ต่ อพวก พ้อง  หรื อ เคย ถูก
ร้ อ ง เ รี ย น ใ น อ ดี ต ใ ห้ มี ก า ร กํ า ห น ด
หลักเกณฑ์ระยะเวลาในการอยู่ในตําแหน่ง
ห น้ า ที่ นั้ น ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ มี           
การหมุนเวียนสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
6.พัฒนาบุคลากร โดยกําหนดให้บุคลากร
ขอ ง สํ า นั ก ง า น เ ขต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีความรู้
เกี่ยวกับ วินัย การรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
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ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัด 

การความเสี่ยง 
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3.การใช้อํานาจ
หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ 
 
 
 
 

1 5 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้บริหาร ผู้บั งคับบัญชาทุกระดับต้อง
ตระหนักและให้ความสําคัญรวมทั้งกํากับ
ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา
กระทําการใดๆ ในการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างเคร่งครัด 
2.ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรสํ านักงานเขต พื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปฏิบัติตามคู่มือ
และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติ
หน้าที่รับ เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์
ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
4.เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดําเนินการใดๆ ที่เป็นการ
ให้ของขวัญของกํานัลหรือผลประโยชน์ทั้งที่
เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้
ไ ด้มา ซึ่งการบรรจุ  แต่ง ตั้ง  เลื่ อนระดับ 
ตําแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 

         กลุ่มกฎหมาย 
และคดี 
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ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัด 

การความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ 
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    5.ห้ามผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นหัก หรือ
เ รี ย ก เ ก็ บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ ด ๆ  จ า ก
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการจัดหาของขวัญตาม
ประ เพณี นิ ยม  ห รื อ ว า ร ะ ต่ า งๆ  แ ก่
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

          

4 . ก า ร เ อื้ อ
ประ โ ยช น์ ต่ อ
พวกพ้องในการ
ปฏิบัติราชการ 

1 5 5 1. ให้ผู้ บั ง คับบัญชาทุกระดับมีหน้า ที่
ควบคุม ดูแลให้ เจ้ าห น้า ที่ปฏิ บั ติตาม
มาตรการนี้โดยเคร่งครัด 
2.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่การนําข้อมูลลับ/
ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง 
3.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยญาติมิตร
หรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมี
อํานาจ 
4.เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตําแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและ
ผู้อื่น 

         กลุ่มกฎหมาย 
และคดี 
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มาตรการจัด 

การความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ 
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    5.ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อ
บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรค
พวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มา
ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือไม่
ชอบเป็นการส่วนตัว 
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บทท่ี  3 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.  บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน 
โดยไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งข้ึน 
  2.  หน่วยงานท่ีพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือ  
มีการกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในหน่วยงาน 
  3.  เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สําหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น และเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่
องค์กรปลอดจากการทุจริต 
2. ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.  การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มงานท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ทําให้
บางงานยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม/โครงการ 
  2.  การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปรับปรุง แก้ไขท่ีล่าช้า ทําให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 
  3.  หน่วยงานยังมองไม่เห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีส่งผลต่อบุคลากรหรือองค์กร จึงเกิดการเพิกเฉย
หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต้อง 
3. แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.  นําประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง     
มาจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  2.  กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน           
ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงกําหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานในด้านความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
  3.  จัดประชุมให้ความรู้กับบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2  เพ่ือให้ทราบในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.  สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ให้บุคลากรต่อต้านการทุจริต 
  5.  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 
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เสนอผู้บริหารประชุมจัดทําแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียง 
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คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 
 นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 นายอาวุธ   ทองบุ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 ว่าที่ ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

คณะท างาน 
 นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ ลูกจ้างชั่วคราว 
  

ออกแบบ/จัดท ารูปเล่ม 
 นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


