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รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่ง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  

 

คํานํา 
 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้จัดทํารายงานข้ึนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committeeof Sponsoring Organizationsof the 
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน   ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการ
ละเมิดต่อ  กฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทําให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาด
ความเป็น  อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม 
และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสีย
ไปอาจอยูใ่นรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้ดําเนินการตามแผนเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงให้หมดสิ้นไปหรืออยู่ในระดับ    
ท่ียอมรับได้ อันจะทําให้การบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 บรรลุ    
เป้าหมาย เป็นองค์กรซ่ึงดําเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และปลอดจากการทุจริต 
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สภาพการจัดการศึกษา 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     
ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 มีอํานาจหน้าท่ี 
ดังนี้ 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถ่ิน 

2. วิเคราะห์จัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม        
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัด  และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ี
จัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของ

ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 
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โครงสรา้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒    แบ่งเป็น  10  กลุ่มงาน  ดังนี ้
 

๑. กลุ่มอํานวยการ 
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. กลุ่มนโยบายและแผน 
๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๕. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๗. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี 

ในแต่ละกลุ่มงาน  มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้  
๑. กลุ่มอํานวยการ  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระบบ

บริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ  ในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาท  ภารกิจ  อํานาจหน้าท่ีได้อย่างเรียบร้อย       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและโปร่งใส   ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการ     
ข้อมูลข่าวสาร  สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก  คล่องตัวมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีอํานาจหน้าท่ี
ดังต่อไปนี้ ๑.๑  ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต 

    ๑.๒  ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ 
    ๑.๓  ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ 
    ๑.๔  จัดระบบบริหารงานการควบคุมภายในและพัฒนาองค์กรสํานักงาน 
    ๑.๕  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการและผลงานของสํานักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด 
    ๑.๖  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
    ๑.๗  ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ๑.๘  ประสานงานท่ีเก่ียวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ 
     ๑.๙  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตท่ีมิใช่งานของส่วนราชการใด

โดยเฉพาะ 
                    ๑.๑๐  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสํานักงานเขต  สถานศึกษา  และหน่วยงาน
การศึกษา 
                    ๑.๑๑  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 

๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเน้นมาตรการจูงใจ          
ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจาย
อํานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่ง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 3 

 

นําไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียนมีมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  วางแผนอัตรากําลัง  กําหนดตําแหน่งและวิทยฐานะ 
 ๒.๒  สรรหา  บรรจุ  แต่งต้ัง  ย้าย  โอน  และการออกจากราชการของข้าราชกรครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๓  ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 ๒.๔  พัฒนาบุคลากร  ส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ 
 ๒.๕  ดําเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  และการดําเนินคดีของรัฐ 
 ๒.๖  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๒.๗  จัดทํามาตรฐาน  คุณภาพงาน  กําหนดภาระงานข้ันตํ่าและเกณฑ์การประเมินผลงาน 

สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต 
 ๒.๘ ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําปีท่ีเก่ียวกับการ
บริหารงาน 

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 ๒.๙ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๓. กลุ่มนโยบายและแผน  เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย                   
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน          
ตามยุทธศาสตร์เป็นสําคัญ (Strategic Result Based Mangement : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์(SPBB) โดยเน้นความโปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารท่ีสนับสนุนท่ีใช้ในโรงเรียนเป็นฐาน 
(School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการดําเนินการตามแผนการกํากับติดตามผล  
อย่างเป็นระบบ  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 ๓.๒ จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถ่ิน 

 ๓.๓ วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และแจ้งการจัดสรร 
งบประมาณ 

 ๓.๔  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

 ๓.๕  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิก  และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  หรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
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๔.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการบูรณาการการจัด
การศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ  นําแหล่งเรียนรู้และ     
ภูมิปัญญาท้องถ่ินไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ  และกองทุนเพ่ือการศึกษาท่ีจะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ  ด้อยโอกาสพิการและมีความสามารถ
พิเศษ  อีกท้ังส่งเสริมให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถ่ินและเอกชน ร่วมจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

 ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

 ๔.๓  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

๔.๔  ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
    ๔.๕  ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด
เนตรนารี  ผู้บําเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก  และ
เยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

๔.๖  ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๔.๗  ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๔.๘  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกัน  แก้ไขและ 

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมท้ังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔.๙  ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
๔.๑๐  ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
๔.๑๑  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๔.๑๒  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๑๓  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ 

ท่ีได้รับมอบหมาย 
๕. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานดําเนินการเก่ียวกับ

การนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหาร และการ
จัดการศึกษา   เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิด
การเรียนรู้   ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 ๕.๒  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
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 ๕.๓ วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดและ                
การประเมินผลการศึกษา 

 ๕.๔  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมท้ัง
ประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 ๕.๕  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๕.๖  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 ๕.๗  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา   ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๕.๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
๖.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑  ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
 ๖.๒  ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
 ๖.๓  ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 ๖.๔  ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ๖.๕  ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี งานพัสดุ

และงานบริหารสินทรัพย์ 
 ๖.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
๗.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑  ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
 ๗.๒  ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓  ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 ๗.๔  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗.๕  ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
 ๗.๖  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗.๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
 

๘.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑  ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
 ๘.๒  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
 ๘.๓  ดําเนินการงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
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 ๘.๔  ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๘.๕  ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
 

๙.   หน่วยตรวจสอบภายใน   มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑  ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน 
 ๙.๒  ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับ

ผลผลิต หรือเป้าหมายท่ีกําหนด 
 
 ๙.๓  ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 ๙.๔  ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ๙.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  หรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
 
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี   มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 10.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 10.2 ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 10.3 ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 10.4 ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
 10.5 ดําเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
 10.6 ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
 10.7 ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 10.8 ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย     

และงานคดีของรัฐ 
  10.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง          
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
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สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต ๒ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารจัด
การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนครอบคลุมใน ๕ อําเภอ คือ อําเภอกุดชุม  อําเภอเลิงนกทา  อําเภอไทยเจริญ  
อําเภอป่าต้ิว   และอําเภอทรายมูล  มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ              ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร      
ทิศใต้                  ติดต่อกับอําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร              
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับจังหวัดอํานาจเจริญ              
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นหน่วยงานภาครัฐ  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมีปริมาณงาน ผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ปริมาณงาน  (ข้อมูล ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖4  

     สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา   มีจํานวน  ๑๓5   แห่ง  จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจํานวน  ๔๘   แห่ง รวมท้ังสิ้น  ๑๘3  แห่ง  ( ๕ อําเภอ) 

 
๑. จํานวนโรงเรียนจําแนกรายอําเภอ (ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา ปี ๒๕๖4) 

 

 
ท่ี 

 
อําเภอ 

สังกัด 
 

รวม 
สพป. 

สพม. อปท. เอกชน ตชด. สํานัก
พระพุทธศาสนา โรงเรียน สาขา 

๑ ทรายมูล ๒๔ - ๒ - - - ๑ ๒๗ 
๒ กุดชุม ๔๘ ๑ ๔ ๒ 1 - - ๕6 
๓ ป่าต้ิว 29 - ๒ - - - - ๓1 
๔ เลิงนกทา 58 - ๕ ๓ ๓ ๑ ๑ ๗1 
๕ ไทยเจริญ ๒3 - ๒ - ๔ - - 29 

 
รวม 

๑๘2 1 - - - - - - 
๑๘3 ๑๕ ๕ 8 ๑ ๒ ๒๑4 
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๒.  จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 จําแนกตามอําเภอ  (ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา ปี ๒๕๖4) 

 

อําเภอ 

จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
ลูกจ้างสายงาน

การสอน 
ลูกจ้างสายงาน

สนับสนุนการสอน 
อําเภอกุดชุม 39 311 21 66 
อําเภอเลิงนกทา 57 445 36 74 
อําเภอไทยเจริญ 21 116 8 29 
อําเภอทรายมูล 18 110 10 28 
อําเภอป่าต้ิว 24 146 11 34 

รวม 159 1,128 86 231 

  
๓.  จํานวนนักเรียน ระดับปฐมวัย แยกตามเพศ  ปีการศึกษา 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา ปี ๒๕๖4) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 60 45 105 
อนุบาล 2 890 805 1,695 
อนุบาล 3 894 924 1,818 

รวม 1,844 1,774 3,618 

 
4.  จํานวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา  แยกตามเพศ  ปีการศึกษา 2564 ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา ปี ๒๕๖4) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 1,022 919 1,941 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 1,059 1,009 2,068 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 1,193 1,090 2,283 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 1,121 1,082 2,203 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 1,062 1,078 2,140 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 1,096 1,015 2,111 

รวม 6,553 6,193 12,746 
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5.  จํานวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  แยกตามเพศ  ปีการศึกษา 2564 ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา ปี ๒๕๖4) 

. 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 383 275 658 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 381 283 664 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 355 291 646 

รวม 1,119 849 1,968 

 
 
ผลการดําเนินงาน       จากการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 

๑. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 ๑. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไป (O-Net) รายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ผลการทดสอบระดับชาติความสามารถพ้ืนฐาน  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 และผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา  ๒๕61 – ๒๕63 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test :  

O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2561 – 2563 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉล่ีย คะแนน 
ค่าพัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ภาษาไทย 51.65 45.12 51.52 +6.40 
คณิตศาสตร์ 32.35 29.31 27.10 -2.21 
วิทยาศาสตร์ 37.58 32.81 35.38 +2.57 
ภาษาอังกฤษ 32.46 28.28 34.04 +5.77 

เฉล่ีย 38.51 33.88 37.01 +3.13 
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ตารางท่ี ๒  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  
Test:O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จําแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2561 – 2563 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉล่ีย คะแนน 
ค่าพัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ภาษาไทย 47.76 50.27 50.29 +0.02 
คณิตศาสตร์ 24.27 20.90 20.53 -0.37 
วิทยาศาสตร์ 33.56 28.62 27.36 -1.26 
ภาษาอังกฤษ 26.58 27.87 29.09 +1.22 

เฉล่ีย 33.04 31.91 31.81 -0.1 

 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการทดสอบระดับชาติความสามารถพ้ืนฐาน  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 จําแนกตามด้านความสามารถ ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕63 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉล่ีย คะแนน 
ค่าพัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ด้านการอ่าน 48.49 42.21 40.27 -1.94 
ด้านคํานวณ 43.31 42.59 48.35 -5.76 
ด้านคิดวิเคราะห์ 43.78 - - - 

เฉล่ีย 45.19 42.40 44.31 -1.91 

 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จําแนกตามด้านความสามารถ ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕63 
 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉล่ีย คะแนนค่า
พัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ด้านการอ่านออกเสียง 69.74 67.47 78.97 +11.5 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 73.27 74.66 77.04     + 2.38 

เฉล่ีย 71.51 71.07 78.02 +13.88 
 

๑.๒  ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน  และพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  ๑.๓  หน่วยงานทุกระดับได้ดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดทักษะการอ่านและการ
แสวงหาความรู้ ข้ึนกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  ๑.๔  อิทธิพลของสื่อและสิ่งยั่วยุท่ีผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
ท่ีไม่พึงประสงค์ 
  ๑.๕  การจัดการเรียนรู้บางส่วนไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของนักเรียน ครู 
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ยังขาดทักษะการใช้สื่อ  และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ.  

การประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2       
ได้ดําเนินการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังตาราง
ท่ี 5 – 6 
 
ตารางท่ี 5  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
 

ระดับการศึกษา คุณภาพการประเมิน รวม 

กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ปฐมวัย - - 66 88 26 180 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - 78 91 12 181 

 
ตารางท่ี 6  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระดับการศึกษาปฐมวัย  จํานวน 29  
โรงเรียน        

 

มาตรฐานการศึกษา คุณภาพการประเมิน รวม 

 ปรับปรุง พอใช้ ดี  
มาตรฐานท่ี 1  - 6 23  29 
มาตรฐานท่ี 2  - 4 25  29 
มาตรฐานท่ี 3  - 4 25  29 

 
หมายเหตุ  โรงเรียนป่าต้ิวร่มโพธาภินันท์นุกูลไม่ได้จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  
 
ตารางท่ี 7  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน 30  
โรงเรียน        

 

มาตรฐานการศึกษา คุณภาพการประเมิน รวม 

 ปรับปรุง พอใช้ ดี  
มาตรฐานท่ี 1  - 4 26  30 
มาตรฐานท่ี 2  - 3 27  30 
มาตรฐานท่ี 3  - 5 25  30 
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ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
 

ตารางท่ี 7  ผลการดําเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการหรือ
ระบบ KRS ปี ๒๕๕9 - ๒๕63 
 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หมายเหตุ 
ค่าคะแนนท่ีได้ คิดเป็นร้อยละ 

๒๕๕๙ ๔.๔๖๕๔๑ ๘๙.๓๐๘๒  
2560 4.66573 93.3146  
2561 4.18991 83.7982  
2562 3.70102 74.0204  
2563 4.38256 87.6512  

 

ท่ีมา : ระบบรายงานผลการดําเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ หรือระบบ KRS  

 
๒.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 

        ประชากรวัยเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการการศึกษา  โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในท้องถ่ิน
ห่างไกลและทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดท้ิง  มีเด็กออกกลางคันร้อยละ ๐.๐๒ 
 

๓.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

  ๓.๑ การกระจายอํานาจจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษา ยังไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์  ของกฎหมาย  โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของหน่วยงานและผู้รับการพัฒนา 
  ๓.๓ การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สัมพันธ์กับ
คุณภาพนักเรียน 
  ๓.๔ โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ขาดแคลนครูท่ีมีวุฒิตาม        
กลุ่มสาระการเรียนรู้สําคัญ และครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน 
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แนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

๑. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียน 
๑.๑  พัฒนาฐานข้อมูลการรับนักเรียน และการติดตามเด็กเข้าเรียน ประสานความร่วมมือ

กับ หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑.๒  สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครอง พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตาม   

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑.๓  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑.๔  จัดทําเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันท้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตอ่ืนท่ีมีเขตบริการต่อต่อ

กันและหน่วยงานอ่ืนท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ 
๑.๕  จัดทําบันทึกข้อตกลงกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เด็กท่ีมีปัญหาในการศึกษาในระบบ 
๑.๖  เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

๒. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒.๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET ให้สูงข้ึน 
๒.๒  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๓  ส่งเสริมและร่วมจัดระบบประกันภายในของทุกโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
๒.๔  จัดต้ังกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนด้านวิชาการ 
๒.๕    ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา ๑ คน / ๑ นวัตกรรม / ๑ ปีการศึกษา 
๒.๖  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 

๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
๓.๑  นําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒  พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เก่ียวกับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.๓  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ ตรงตามมาตรฐาน

วิชาชีพสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔  เสริมสร้างทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการแสวงหา 

ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด 
๓.๕  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 
๓.๖  สร้างขวัญและกําลังใจ ความก้าวหน้า และความม่ันคงในวิชาชีพ 

๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามบทบาทหน้าท่ีขององค์คณะบุคคล ในการบริหารงาน 

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเน้นการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ 
๔.๒  ส่งเสริมให้สถานศึกษา เป็นผู้นําในการพัฒนาชุมชน และศูนย์วิชาการชุมชน 
๔.๓  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การเอกชน องค์กร 

วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน จัดการศึกษาได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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๕. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 
๕.๑  สร้างกระบวนการทํางานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม คุ้มค่าและตรวจสอบได้ และ

เป็นไปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๒  พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.๓  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุมทุกด้านท่ีใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
๕.๔  สร้างวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้สอดคล้อง 

ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
    พันธกิจ : 
 

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
 
 

เป้าประสงค์ :        
   
 

“ เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน ” 
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   กรอบแนวคิด 
 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ          
เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อน   
มากข้ึนตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้างการมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง
เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจ        
ในตําแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจนทําให้เกิดการ
ละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผล  
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ
สังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้
บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับ
สังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทําความผิด 

ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมากจนนําไปสู่การ
ถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflictof interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้
อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO    
(The Committeeof Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
   วัตถุประสงค์ 
 

๑) เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด  
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒) เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓) เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา      

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม        
เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู ้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
และประชาชน 
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   การวิเคราะห์ความเส่ียง 
 

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

   ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและ   
พั น ธ กิ จ ใ น ภ า พ ร ว ม ท่ี เ กิ ด จ า ก เ ป ลี่ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ เ ห ตุ ก าณ์์ 
ภ า ย น อ กท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอด   
คล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  ๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ และ 
การเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่จัดลําดับความสําคัญในการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขาดการวิเคราะห์สังเคราะหใ์นการจัดสรรงบประมาณ ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการ
ดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทํา
รายงานเพ่ือนํามาใชใ้นการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 
 
   สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซ่ือสัตย์จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความน่าเชื่อถือของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง
การควบคุม กํากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
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  การประเมินความเสี่ยง 
 

 

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

๑. ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน 
๑.๑ ด้านการบริหารงบประมาณ 
      - เพื่อให้ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๑.๑.๑ กลุ่มงานไม่จัดลําดับความจําเป็นและความสําคัญการใช้จ่าย 
         งบประมาณ  
๑.๑.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 
         งบประมาณ 
๑.๑.๓ ขาดการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าในการจัดทํา 
         งบประมาณ 

   

๑.๒ ด้านการเงิน 
      - เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง 
ตรวจสอบได้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

๑.๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๑.๒.๒ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย 

   

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล 
     - เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
องค์กรบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
    - เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน มี 
ประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ และพร้อมรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 

๒.๒.๑ องค์กรและบุคลากรต้องมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
         และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
๒.๒.๒ ระบบการให้คุณใหโ้ทษ ความดีความชอบ ต้องมีกระบวนการ 
         ที่เป็นรูปธรรม บังคับใชไ้ด้จริง เสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน  
๒.๒.๓ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน  
         รวมทั้งความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดความ    
         โปร่งใส 
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

   - เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ในการ 
พิจารณาความดีความชอบ การประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ การได้เข้าสู่ตําแหน่ง  
และความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

๒.๒.๔ การใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตรงกับ 
         ความสามารถ บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
         โดยสร้างระบบคุณธรรม ยึดหลักความสามารถ เสมอภาค 

   

๓. ด้านธรรมาภิบาล 
๓.๑ การเอื้อประโยชน์พวกพ้องในการปฏิบัติ 
ราชการ 
     - เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ 
โดยยึดมั่นในความถูกต้อง สํานึกในหน้าที่ราชการ 
ของตน 
    - มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๓.๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังยึดติดกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  
         โดยเห็นว่าหากเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจากบุคคลซึ่ง     
         รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย 
๓.๑.๒ การให้บริการด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่ 
         ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจว่าพฤติการณ์เช่นนี้ไม่เกิด   
         ความเสียหายและไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ 
๓.๑.๓ เจ้าหน้าที่ขาดจิตสํานึกกรณีรับสิ่งของหรือประโยชน์ตอบ 
         แทนซึ่งมิใช่ลักษณะของทรัพย์สินสามารถกระทําได้ 

   

๓.๒ การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
      - เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน 
      - ผู้รับบริการได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม  
ไม่ 
เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ 
เสีย 

๓.๒.๑ สภาพเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายโดยไม่ยึดหลักเศรษฐกิจ 
         พอเพียง อาจนํามาซึ่งการเรียกผลประโยชน์ตอบแทน 
๓.๒.๒ การสร้างองค์ความรู้และสร้างความรับรู้ของโทษซึ่งได้รับหาก 
         กระทําผิดวินัย ยังขาดความเข้มแข็ง 
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กลยุทธใ์นการจัดการความเส่ียง 
 

เม่ือความเสี่ยงได้รับการประเมินความสําคัญแล้วก็จะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ีสามารถ
นําไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการต้องคํานึงถึงความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ และต้นทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล ซ่ึงอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับ
โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ หลักการตอบสนอง
ความเสี่ยงมี ๔ ประการ คือ 
๑. การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดําเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมท่ีเป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมท่ี
จะดําเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น 
๒. การยอมรับความเส่ียง 

การไม่ต้องมีการดําเนินกาสรเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาส หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก กรณีนี้ใช้กับความ
เสี่ยงท่ีมีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับ
ความเสี่ยงไว้ 
๓. การลดความเส่ียง หรือความคุมความเส่ียง 

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพ่ือป้องกัน
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน 
๔. การกระจาย หรือโอนความเส่ียง 

หมายถึง การกระจายหรือโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การจ้าง
บุคคลภายนอกดําเนินการแทน กิจกรรมควบคุม 
 
 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)        
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความ
เสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ท้ังนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล พิจารณาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ี
ชัดเจนได้  
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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 

 
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากผล
คูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)    ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (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 
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 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 
 

 
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)  

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะทําประโยชนใ์ห้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ  
การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  
๒) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การบริหารงบประมาณและการเงิน 
- การจัดซ้ือจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกําหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 
๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใชโ้อกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
- งบประมาณแผ่นดิน 
๔) แนวทางการป้องความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบเช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
- การส่งเสริมให้บุคลากรในสํานักงาน เป็นแบบอย่างท่ีดี 
5) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
  การศึกษาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
- การจัดทํามาตรการ แนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติราชการ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖5 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑. การบริหารงบประมาณและการเงิน 
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓. การใช้อํานาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
๔. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติ 
 

เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ      
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้  ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูง และปาน

กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖5  มีดังนี้ 
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แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

 
 

ปัจจัย 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

โอกาสและผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

 
 
 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
โอกาส  
 

 
ผล 

กระทบ 
 

 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 

ไตรมาส ๒ 
 

 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 
 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

๑. การบริหารงบประมาณ 
และการเงิน 

3 3 9 ๑. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใส การเสรมิสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติ  
อย่างเคร่งครัด 
๒. การจัดทํางบประมาณ 
๒. จัดทําคู่มือระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งแผนงบประมาณและการเบิก     
จ่ายงบประมาณ 
๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กํากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ ให้ครอบคลุม และทัว่ถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ
มาตรการในการสร้างจิตสํานกึให้ข้าราชการรังเกียจการทจุริตทุกรูปแบบ 
๕. หัวหน้าหน่วยงานให้ความสําคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ     
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๖. ส่งเสรมิให้ข้าราชการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา 

         กลุ่ม 
บริหารงาน 
การเงินฯ 

และกลุ่มแผนฯ 

๒. การบริหารทรัพยากร 
บุคคล 

2 3 6 ๑. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมกีารกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรอืคู่มือการให้บริการ ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด และให้มีการตรวจสอบ หรือทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
๒. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกีาร
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

         กลุ่ม 
บริหารงาน 

บุคคล 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่ง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 27 

 

 
 

ปัจจัย 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

โอกาสและผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

 
 
 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
โอกาส  
 

 
ผล 

กระทบ 
 

 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 

ไตรมาส ๒ 
 

 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 
 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

    ๓. มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึน้ ทกุระดับอย่างชัดเจน 
และเปิดเผยเจ้าหน้าทีทุ่กระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 
๔. การแต่งตั้งโยกย้าย มีการกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดําเนนิการ
คุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน  
๕. ตําแหน่งหน้าที่ที่มีความเสี่ยง มโีอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์หรืออาจ
ถูกกล่าวหาว่าใช้ตําแหน่งในการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรอืเคยถกูร้องเรียน
ให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาในการอยู่ในตําแหน่งหน้าที่นั้นไว้อย่าง 
ชัดเจนและมีการหมนุเวียนสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  
๖. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทกัษะและพัฒนาบุคลากรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ 
๗. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบหมายงานให้แก่บุคคลให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ 
 

         (ต่อ) 
 

กลุ่ม 
บริหารงาน 

บุคคล 

๓. การใช้อํานาจหน้าที ่
เรียกรับผลประโยชน 

2 3 6 ๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสําคัญ รวมทั้ง
กํากับตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําการใดๆ ในการเรียก
รับทรัพย์สิน หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง 
เคร่งครัด 
๒. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปฏิบัติตามคู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
๓. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดําเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกํานัลหรือผลประ
โยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง 
เลื่อนระดับ ตําแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ ๕ ห้ามผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นหัก หรอื เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชาในการจดัหา
ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล        
ในครอบครัวของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

         กลุ่มกฎหมาย 
และคดี 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่ง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 28 

 

 
 

ปัจจัย 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

โอกาสและผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

 
 
 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
โอกาส  
 

 
ผล 

กระทบ 
 

 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 

ไตรมาส ๒ 
 

 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 
 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

๔. การเอือ้ประโยชน์ 
ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติ
ราชการ 

1 5 5 ๑. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่
มือผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเคร่งครัด 
๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่นําข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง 
๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือญาติมิตรหรอืคนสนิทให้ได้งานในหน่วย
งานที่ตนมอีํานาจ 
๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตําแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเอง
และผู้อื่น 
๕ ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรค
พวกเพื่อนฝูง หรอืผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนัน้ต่างจากบุคคลอืน่เพราะชอบหรือไม่ 
ชอบเป็นการส่วนตัว 

         กลุ่มกฎหมาย 
และคดี 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่ง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 29 

 

 
ส่วนท่ี 2 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่ง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 30 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
ประเภทความเสี่ยง/

วัตถุประสงค์ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
รายงานผลการดําเนินการ 

โอกาส 
คงเหลือ 

ผลกระทบ 
คงเหลือ 

ระดับ
ความ 
เสี่ยงที่
เหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 

๑. ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน 
๑.๑ ด้านการบริหารงบประมาณ 
- เพื่อให้บริหารงบประมาณของ  
สพป.ยโสธร เขต 2 โดยใช้
แผนปฏิบัตริาชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ราชการ 

๑.๑.๑ กลุ่มงานไม่จัดลาํดับความจําเป็นและ   
         ความสําคัญการจัดทําโครงการหรือ  
         กิจกรรม  
๑.๑.๒ ขาดการประเมินผลลัพธ์และความคุ้ม    
         ค่าในการดําเนินการโครงการหรือ 
         กิจกรรม 
๑.๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตาม 
         แผนปฏิบัติราชการประจําปี  
         พ.ศ. ๒๕๖5 

- การจัดทํางบประมาณได้แต่งตั้งผู้อํานวยการ  
กลุ่มทุกกลุ่มร่วมเป็นคณะกรรมการฯในการ
จัดทํางบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยจัดลําดับ 
ความจําเป็นและความสําคัญ 
- มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัตริาชการของส่วนงานซึ่งได้รับ 
จัดสรรงบประมาณ 
- มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัตริาชการ โดยมเีจ้าหน้าที่ติดตาม
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม 
แผนปฏิบัตริาชการอย่างเคร่งครัด (รายงานใน
ระบบ e-MENSCR) 

   - เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ 
โรคไวรัสCOVID 19  
ส่งผลให้การดําเนินการ 
ซึ่งบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการไม่ได้ดําเนินการ
หรือไม่เป็นไปตามกรอบ 
ระยะเวลาซึ่งกําหนดไว้ 
ในแผนปฏิบัตริาชการ 

๑. ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน 
๑.๒ ด้านการเงิน 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ถูกต้องตรวจสอบได้เป็นไปตาม 
 

๑.๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม 
         ระเบียบ 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
อย่างชัดเจน 

   - ผูใ้ช้สิทธิการเบิกเงินไม่ 
เข้าใจในการกรอก 
รายละเอียด
ประกอบการขอเบิก 
จ่ายเงินทุกครั้ง 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่ง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 31 

 

 
ประเภทความเสี่ยง/

วัตถุประสงค์ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
รายงานผลการดําเนินการ 

โอกาส 
คงเหลือ 

ผลกระทบ 
คงเหลือ 

ระดับ
ความ 
เสี่ยงที่
เหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 

ระเบียบกฎหมายและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

๑.๒.๒ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 
         ในระเบียบกฎหมาย 

เมื่อปฏิบัติงานตามขั้นตอนแล้วจึงส่งผลให้ 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกําหนด
ระยะเวลา 
- กรณีมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการหรือการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ 
จะแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ให้แก่บุคลากรในหน่วย
งานได้รับ 

   เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่า
ยซึ่งไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ ทําให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งรับผิดชอบต้อง 
ตรวจสอบข้อมูลอย่าง 
ละเอียด 
- ระเบียบกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไข  
รวมทั้งแนวปฏิบัติหรือ 
หนังสือสั่งการ ได้แก้ไข 
ปรับเปลีย่น จึงทําให้ 
เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาทํา 
ความเข้าใจจึงอาจส่งผล 
ให้เกิดความล่าช้าในการ 
ปฏิบัติงานบ้างก็ตาม 

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล 
- เพื่อให้ระบบการบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรบรรล ุ
เป้าหมายเป็นไปตามวัตถุประ
สงค์ 
 

๒.๒.๑ องค์กรและบุคลากรต้องมีเป้าหมายใน 
         การปฏิบัติงานร่วมกันและเป็นไปตาม 
         แนวทางเดียวกัน 

- การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
สามารถนํามาปรับปรุงและใช้ในการปฏิบัต ิ
ราชการ 

   - การปรับเปลี่ยนอํานาจ
หน้าที่ด้านกาบริหารงาน 
บุคคลบางเรื่องให้เป็นอํา
นาจของศึกษาธิการ
จังหวัด 
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ประเภทความเสี่ยง/

วัตถุประสงค์ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
รายงานผลการดําเนินการ 

โอกาส 
คงเหลือ 

ผลกระทบ 
คงเหลือ 

ระดับ
ความ 
เสี่ยงที่
เหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 

- เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม 
ในทุก ๆ ด้าน มีประสิทธิภาพ 
และเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และพร้อม
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 - องค์กรมีการวางแผน 
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 
 - เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็น 
ธรรม ในการพิจารณาความด ี
ความชอบ การประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ การได้เข้าสู่ 
ตําแหน่ง และความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

๒.๒.๒ ระบบการให้คุณใหโ้ทษ ความดี 
         ความชอบ ต้องมีกระบวนการที่เป็น     
         รูปธรรม บังคับใช้ได้จริง เสมอภาค       
         เท่าเทียมกันทุกคน  
๒.๒.๓ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ  
         ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งความ 
         เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ 
         เกิดความโปร่งใส 
๒.๒.๔ การใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างคุ้ม    
        ค่า ตรงกับความสามารถ บุคลากรได้รับ   
        ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยสร้างระบบ   
        คุณธรรม ยึดหลักความสามารถ  
        เสมอภาค 

- บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่
หลักขององค์กร เนื่องจากได้รับการพัฒนา 
- ผู้บังคับบัญชาให้ความสําคัญต่อการบริหารงาน
โดยยึดหลักความโปร่งใส มีคุณธรรม และ 
ตรวจสอบได้ 
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
งานในหน้าที่ 
- จัด ทําหลัก เกณฑ ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
- เจ้าหน้าที่จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช ้    
เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 

   จึงทําให ้ เ กิดความล ่า     
ช้าในการปฏิบัติงาน  
- แนวปฏิบัติหรือหลัก
เกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงจึง
ทําให้เจ้าหน้าที่ต้อง 
ศึกษาและแจ้งแนว 
ปฏิบัติเพิ่มเติมอยู่ 
เสมอ 
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ประเภทความเสี่ยง/

วัตถุประสงค์ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
รายงานผลการดําเนินการ 

โอกาส 
คงเหลือ 

ผลกระทบ 
คงเหลือ 

ระดับ
ความ 
เสี่ยงที่
เหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 

๓. ด้านธรรมาภิบาล 
๓.๑ การเอื้อประโยชน์พวกพ้อง 
ในการปฏิบัตริาชการ 
- เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน 
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความ 
ถูกต้อง สํานึกในหน้าที่ราชการ 
ของตน 
- มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๓.๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังยึดติดกับการ 
          ปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยเห็นว่าหาก   
          เอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจาก   
          บุคคลซึ่งรู้จักกัน เป็นการส่วนตัว  
          เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย 
๓.๑.๒ การให้บริการด้วยความเสมอภาค       
         เท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง   
         ขาดความเข้าใจว่าพฤติการณ์เช่นไร 
         เป็นการเลือกปฏิบัติ 
๓.๑.๓ เจ้าหน้าที่ขาดจิตสํานึกกรณีรับสิ่งของ 
         หรือประโยชน์ตอบแทนซึ่งมิใช่รูปของ      
         ทรัพย์สามารถกระทําได้ 

- สร้างจิตสํานึกในการให้บริการแก่ทุกคนด้วย
ความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นไปตามขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน โดยผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ 
อบรมบ่มเพาะบุคลากรทุกคนเมื่อได้มีโอกาส  
เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติในช่วงเช้าวัน 
จันทร์ หรือการประชุม 
- ได้จัดทํามาตรการแนวทางเพื่อลดปัญหาการ
ปฏิบัติงานโดยให้ยึดถือประโยชน์ของทาง 
ราชการเป็นสําคัญ 
- ให้บุคลากรทุกคนมีคู่มือและแผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และสามารถลดปัญหาการเลือก 
ปฏิบัติหรือการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ได้ 
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ประเภทความเสี่ยง/

วัตถุประสงค์ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
รายงานผลการดําเนินการ 

โอกาส 
คงเหลือ 

ผลกระทบ 
คงเหลือ 

ระดับ
ความ 
เสี่ยงที่
เหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 

๓. ด้านธรรมาภิบาล 
๓.๒ การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ 
- เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ 
บริหารงาน 
- ผู้รับบริการได้รับบริการด้วย 
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ม ี
ส่วนได้เสีย 

๓.๒.๑ สภาพเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายโดยไม่ 
        ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอาจนํามาซึ่ง 
        การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน 
๓.๒.๒ ขาดความเข้มแข็งในการสร้างองค์ความ 
         รู้ระเบียบวินัยและการรับรู้ของโทษซึ่ง  
         ได้รับหากกระทําผิดวินัย 

- จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
- จัดทํามาตรการเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันการใช้อํานาจ 
หน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 
- ให้ความรู้กับบุคลากรด้านระเบียบวินัยของข้า
ราชการหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติราชการ 
- ผู ้ บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความสําคัญ       
ต่อการใช้อํานาจของบุคลากรในหน่วยงานโดย
การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 

   - ยังเห็นภาพผู้มารับ 
บริการถือขนมมาฝาก 
เจ้าหน้าที่ ทําให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
เกิดความไม่สบายใจใน 
การที่จะรับหรือปฏิเสธ 
แม้ว่าจะเป็นของฝาก 
ซึ่งมีค่าเพียงเล็กน้อย  
ซึ่งผู้รับบริการก็จะแจ้ง 
ว่าตั้งใจนํามาฝาก 
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ภาคผนวก 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง การเอ้ือประโยชนพวกพองในการปฏิบัติราชการ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ให้บุคลากรทุกคนได้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ของแต่ละบุคคล ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันแก่ผู ้รับบริการทุกคน  
ตัวอย่าง เช่น คูมือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นต้น 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ให้ความสําคัญการสร้างองค์
ความรู้ สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ มีจิตสาธารณะ ดํารงตนโดย
น้อมนําพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ 
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง "พอเพียง" อาจจะมีมาก...อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน...
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ..พูดจา ก็ต้องพอเพียง ทําอะไรก็ต้องพอเพียงปฏิบัติตนก็ต้องพอเพียง ท้ังนี้ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนน้อมนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและการดํารงชีวิตในครอบครัว ด้วยการสื่อสาร
ให้บุคลากรได้สดับตลับฟังทุกเช้าของวันจันทร์ ในช่วงการเข้าแถวเคารพธงชาติ 

รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการดําเนินการในการสรรหาบุคลากรในทุก
ระดับ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ด้วยวิธีการ ประกาศโดยเปิดเผยให้ผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก หรือ สอบคัดเลือก จึงส่งผลให้ป้องกันและลดโอกาสในการท่ีเจ้าหน้าท่ีจะเรียกรับผลประโยชน์จากการ
ดําเนินการดังกล่าวได้ 
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ประกาศเผยแพรเชิญชวนสมัครสอบพนักงานราชการ 

ลิงค์สมัครสอบ :  http://www.yst2.go.th/web/?p=19704  

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 41 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 42 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 43 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 44 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 45 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 46 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 47 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 48 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 49 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 50 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 51 

 

 

. 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 52 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับ 

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน        
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ด้านการใช้อํานาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ โดยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้มีนโยบายในการให้ของขวัญ สิ่งของ หรือของรางวัลใดๆ             
แก่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพ่ือลดการมอบสิ่งของให้แก่ผู้บริหาร
เพ่ือผลตอบแทนด้านอ่ืน 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 53 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 54 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 55 

 

 
รูปโบรชัวร์ 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 56 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

จัดทําโครงการให้ความรู้ด้านระเบียบวินัยให้แก่บุคลากร ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลด
ปัญหาการกระทําผิดวินัย โดยหากบุคลากรทราบว่าเม่ือกระทําผิดวินัยโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตผลท่ีจะได้รับ
มิใช่แค่เพียงถูกลงโทษทางวินัยเท่านั้นแต่หากยังต้องรับผิดทางอาญาหรืออาจต้องรับผิดทางทางแพ่งด้วย 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 57 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 58 

 

 



 รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสีย่ง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 59 

 
 

คณะผู้จัดทํา 

 

ท่ีปรึกษา 
 นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 นายอาวุธ   ทองบุ  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 ว่าท่ี ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

คณะทํางาน 
 นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   
                                                    ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ ลูกจ้างชั่วคราว 
  

ออกแบบ/จัดทํารูปเล่ม 
 นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   
                                                    ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


