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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  กำรม ผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่งีเพรำะเป็นกำรแสวงหำี
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำท ่ไปแทรกแซงี
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท ่ของรัฐีจนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติ
หน้ำท ่สำธำรณะีขำดควำมเป็นอิสระีควำมเป็นกลำงีและควำมเป็นธรรมีจนส่งผลกระ ทบต่อประโยชน์
สำธำรณะของส่วนรวมีและท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรีหน่วยงำนีสถำบันและสังคมต้องสูญเส ยไปี
โดยผลประโยชน์ท ่สูญเส ยไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงินีคุณภำพกำรให้บริกำรีควำมเป็นธรรม
ในสังคมีรวมถึงคุณค่ำอื่นีๆีตลอดจนโอกำสีในอนำคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคมีอย่ำงไรก็ตำม
ท่ำมกลำงผู้ท ่จงใจกระท ำควำมผิดียังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่ม ควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอ กเป็น
จ ำนวนมำกีจนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเร ยนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำีผลประโยชน์ทับซ้อนีหรือ
ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมี(Conflict of interest: COI) เป็น
ประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันท ่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท ่
รุนแรงขึ้นีและยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศีอ กด้วย  

  ส ำนักงำนเขตพื้นท ่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพรีเขตี2ีประเมินควำมเส ่ยงกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบีโดยวิเครำะห์ควำมเส ่ยงเก ่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบตำมมำตรฐำนีCOSO       
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำร
ประเมินควำมเส ่ยงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบี 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึงีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงท ่เป็นระบบในกำร
บริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท ่จะท ำให้เกิดควำมเส ยหำยจำกี ีี
กำรปฏิบัติงำนท ่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนี 
  ประเภทของควำมเส ่ยง แบ่งออกเป็นี๔ีด้ำนีดังน ้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึงีควำมเส ่ยงเก ่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมท ่เกิดจำกเปล ่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท ่ส่งผลต่อ  
กลยุทธ์ท ่ก ำหนดไว้ีและกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมีรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยี
เป้ำหมำยกลยุทธ์ีโครงสร้ำงองค์กรีภำวกำรณ์แข่งขันีทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมีอันส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กรี 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เก ่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลีหรือผลกำรปฏิบัติงำนีโดยควำมเส ่ยงท ่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส ่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลย ีหรือนวัตกรรมท ่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพ ยงพอของข้อมูลีส่งผลต่อประสิทธิภำพี
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำรี 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเส ่ยงเก ่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณีและกำรเงินีเช่นีกำรบริหำรกำรเงินท ่ไม่ถูกต้องีไม่เหมำะสมีท ำให้ขำดประสิทธิภำพีและไม่ทัน
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ต่อสถำนกำรณ์ีหรือเป็นควำมเส ่ยงท ่เก ่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำรีเช่นกำรประมำณกำรงบประม ำณไม่
เพ ยงพอีและีไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรีเป็นต้นีเนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลีกำรวิเครำะห์ี
กำรวำงแผนีกำรควบคุมีและกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณีและกำรเงินดังกล่ำวี 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เก ่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบ ยบต่ำงๆีโดยควำมเส ่ยงท ่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส ่ยงีเนื่องจำกควำมไม่
ชัดเจนีควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยีกฎระเบ ยบีข้อบังคับต่ำงๆีรวมถึงกำรท ำนิติ
กรรมสัญญำีกำรร่ำงสัญญำท ่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนี 

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่นีนโยบำยของผู้บริหำรีควำมซื่อสัตย์ีจริยธรรมีคุณภำพของบุคลำกรีและ
กำรเปล ่ยนแปลงระบบงำนควำมเช่ือถือได้ของระบบสำรสนเทศีกำรเปล ่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท ่บ่อยครั้ง 
กำรควบคุมีก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึงีและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยีระเบ ยบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนีเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่นีกฎหมำยีระเบ ยบีข้อบังคับของทำงรำชกำรีกำรเปล ่ยนแปลงทำง
เทคโนโลย ีหรือีสภำพกำรแข่งขันีสภำวะแวดล้อมท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองีเป็นต้น  

การทุจริตและประพฤติมิชอบตอหนาที่ราชการ มีองคประกอบ 3 ประการคือ 

1. มีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติี 

หนำท ่รำชกำรนั้นีอำจเกิดจำกกฎหมำยีระเบ ยบีค ำส่ังีหรือไดรับมอบหมำยก็ได กำรม สิทธิกับกำรม 
หนำท ่ตองแยกตำงหำกจำกกันีเชนีขำรำชกำรม สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิกำรจำกทำงรำชกำรไมถือเปนหนำท ่
รำชกำร 

2. ไดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ  

กำรปฏิบัติหนำท ่รำชกำรจะไมรวมถึงกำรใชสิทธิขอเบิกจำยเงินจำกทำงรำชกำรีเชนีขำรำชกำรม สิทธิ
เบิกเงินคำรักษำพยำบำลแตท ำเอกสำรเท็จเบิกเงินไปีกรณ น ้ไมถือว่ำเป็นควำมผิดวินัยฐำนทุจริตตอหนำท ่
รำชกำรีแตจะเปนควำมผิดวินัยฐำนประพฤติช่ัวอยำงรำยแรง ส ำหรับกำรละเวนกำรปฏิบัติหนำท ่รำชกำรี
หมำยถึงีม หนำท ่รำชกำรท ่จะตองปฏิบัติแตไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระท ำกำรตำมหนำท ่จะตองเปนกรณ ท ่จงใจ
หรือเจตนำท ่จะไมปฏิบัติหนำท ่ของตนีไมใชเรื่องพล้ังเผลอหลงลืมีหรือเขำใจผิด  

สวนค ำวำี“โดยมิชอบ” หมำยถึงี“ไมเปนไปตำมกฎหมำยและระเบ ยบแบบแผนของทำงรำชกำรและ
ท ำนองคลองธรรม” “กำรปฏิบัติหนำท ่รำชกำรโดยมิชอบ” หมำยควำมรวมถึงกำรเร ยกคำตอบแทนโดยมิชอบ
ในกำรปฏิบัติหรือเพื่อจะปฏิบัติหนำท ่รำชกำรแมเนื้อหำกำรปฏิบัติหนำท ่จะเปนไปโดยถูกตอง 

3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได 
ประโยชนหมำยควำมถึงีส่ิงท ่เปนผลด หรือเปนคุณหรือผลท ่ไดตำมตองกำรีประโยชนอำจเปนทรัพยสินี

เงินทองีหรือกำรอื่นใดท ่เปนผลไดตำมตองกำรโดยมิจ ำเปนตองเปนทรัพยสินีเชนีประโยชนในกำรไดสิทธิีีี
บำงอยำงหรือไดรับบริกำรพิเศษีเปนตนีโดยจะตองเปนประโยชนท ่ไมม สิทธิท ่จะไดรับโดยชอบธรรมกำรหำ
ประโยชนท ่จะเปนควำมผิดน ้จะตองม กำรอำศัยหรือใหผูอื่นอำศัยอ ำนำจหนำท ่รำชกำรไปใชประโยชนดวยกำร
หำประโยชนกับอ ำนำจหนำท ่ตองม สวนสัมพันธกันประโยชนท ่มิควรไดหมำยถึงีประโยชนท ่ไมม สิทธิโดยชอบ
ธรรมท ่จะไดรับ  

  ี 
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  การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงหมำยถึงีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงท ่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุม
กระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสีท ่จะท ำให้เกิดควำมเส ยหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท ่อำจเกิดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบีหรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญี
อันเก ่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริตีกล่ำวคือียิ่งม สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมีมำกเท่ำใดีก็ยิ่งม โอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรประเมินควำมเส ่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำท ่ีท ่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบีในครั้งน ้น ำเอำควำมเส ่ยงในด้ำนต่ำงๆ มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำนีCOSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตำมบริบทของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท ่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพรีเขตี2ีกำรประเมินควำมเส ่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติหน้ำท ่ีท ่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบน ้ีจะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพื้นท ่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพรีเขตี2 ทรำบถึงควำมเส ่ยงท ่เกิดขึ้นีและปัจจัยเส ่ยงท ่อำจเป็นเหตุท ำให้ี  
  1.กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท ่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะท ่ขำดหรือม ควำม
รับผิดชอบไม่เพ ยงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำท ่ไปในทำงท ่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเช่ือถือในควำมม คุณธรรมควำมม 
จริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำท ่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตนี
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 

พร้อมกันน ้ียังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกันียับยั้งกำรทุจริตีปิดโอกำสกำร
ทุจริตีและเพื่อก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบีีีีีีีีีี
กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท ่รัฐท ่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอ กด้วย 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้ำงีสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตีและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดี
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมี 
  ๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำลี 
  ๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำท ่รัฐีไม่ให้เกิดกำร
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท ่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยีให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมี
เป็นแบบอย่ำงท ่ด ยืนหยัดท ำในส่ิงท ่ถูกต้องีเป็นธรรมีถูกกฎหมำยีโปร่งใสีและตรวจสอบได้ี 
  ๔. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรีผู้ม ส่วนได้ส่วน
เส ยีและประชำชน 
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ส่วนที่ 2 

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด 
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 กำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำท ่ท ่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบีเป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสท ่จะเกิดผลกระทบของควำมเส ่ยงต่ำงๆีเพื่อประเมินโอกำสและ
ผลกระทบของควำมเส ่ยงีและด ำเนินกำรวิเครำะห์ีและจัดล ำดับควำมเส ่ยงีโดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
มำตรฐำนท ่จะใช้ในกำรประเมินควำมเส ่ยงีของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำท ่ท ่อำจก่อให้เกิดีกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบีได้แก่ ระดับโอกำสท ่จะเกิดควำมเส ่ยงี(Likelihood) และควำมรุนแรงของีผลกระทบี
(Impact) และระดับควำมเส ่ยงีท้ังน ้ีก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำีท ่ไม่
สำมำรถระบุเป็นตัวเลขีหรือจ ำนวนเงินท ่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ม โอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง ม โอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง ม โอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย ม โอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก ม โอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรงี 
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงี 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนท ่ไม่เหมำะสมี 
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้งี 
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆีครั้งี 

  ระดับของควำมเส ่ยงี(Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส ่ยงีโดย
พิจำรณำีจำกผลคูณของระดับโอกำสท ่จะเกิดควำมเส ่ยงี(Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบี
(Impact) ของควำมเส ่ยงแต่ละสำเหตุี(โอกำสี× ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ี4 ระดับีดังน ้ 
 
 
 
 



9 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเส ่ยงระดับสูงมำกี(Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเส ่ยงระดับสูงี(High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเส ่ยงระดับปำนกลำงี(Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเส ่ยงระดับต่ำี(Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในกำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงจะต้องม กำรก ำหนดแผนภูมิควำมเส ่ยงี (Risk Profile) ท ่ได้จำกีกำร
พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเส ่ยงจำกโอกำสท ่จะเกิดควำมเส ่ยงี (Likelihood) และผลกระทบีท ่
เกิดขึ้นี(Impact) และขอบเขตของระดับควำมเส ่ยงท ่สำมำรถยอมรับได้ี(Risk Appetite Boundary) โดยท  ่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

ซึ่งจัดแบ่งเป็นี4 ระดับีสำมำรถแสดงเป็นีRisk Profile แบ่งพื้นท ่เป็นี4 ส่วนี(4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำรี
จัดแบ่งีดังน ้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 
มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส ่ยงสูงมำกี(Extreme) 15-25 คะแนน ม มำตรกำรลดีและประเมินซ้ ำี 
หรือถ่ำยโอนควำมเส ่ยงี 

ส แดงีี 

เส ่ยงสูงี(High) 9-14 คะแนน ม มำตรกำรลดควำมเส ่ยงี ส ส้มีี 
ปำนกลำงี(Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเส ่ยงีแต่ม 

มำตรกำรควบคุมควำมเส ่ยงี 
ส เหลืองีี 

ต่ ำี(Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเส ่ยงี ส เข ยวีีีีีี 
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกำสท ่จะเกิดควำมเส ยหำยี(Likelihood) 
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2. การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท ่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพรี เขตี 2 ม กำรด ำเนินกำรกำรประเมินควำมเส ่ยงของ
กำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำท ่ท ่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบีดังน ้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
    - กระบวนงำนท ่เก ่ยวข้องกับกำรใช้เงินีและม ช่องทำงท ่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
   - กระบวนงำนท ่เก ่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำท ่ีซึ่งม โอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมีคือีม 
กำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องีกำรก ดกันีกำรสร้ำงอุปสรรค 
   -ีกระบวนงำนท ่ม ช่องทำงเร ยกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ท ่ม ส่วนเก ่ยวข้องีซึ่งส่งผลทำงลบต่อ
ผู้อื่นท ่เก ่ยวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 - กำรรับี– จ่ำยเงิน 
 - กำรบันทึกบัญช รับี– จ่ำยี/ กำรจัดท ำบัญช ทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงีและกำรจ้ำงบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุีครุภัณฑ์ีกำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ท ่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุีครุภัณฑ์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท ่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบ ยบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
  - กำรจัดหำพัสดุ 
  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมีศึกษำดูงำนีประชุมีและสัมมนำ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
  - กำรใช้รถรำชกำร 
  3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเส ยงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำท ่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำท ่ 
  - เส ยช่ือเส ยงและควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำน 
 4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ได้แก ่
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท ่กำรศึกษำ 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำท ่ 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมีจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำท ่ 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำีเป็นตัวอย่ำงท ่ด  
  - กำรตรวจสอบกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
  - กำรแจ้งเว ยนหลักเกณฑ์และวิธ กำรบริหำรงำนบุคคลท ่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - กำรตรวจสอบีติดตำมีประเมินผลีและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำน
เขตพื้นท ่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเร ยนเก ่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
 ีจำกบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นท ่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพรีเขตี2ีและจำกผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของปีี 2564ีพบว่ำตัวช ้วัดท ่หน่วยงำนควรม กำรพัฒนำและ
ยกระดับให้ด ยิ่งขึ้น (ม คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 90) ม ดังน  ้

 ส ำนักงำนเขตพื้นท ่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพรีเขตี2ีจึงก ำหนดควำมเส ่ยงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ ำปีีพ.ศ.ี2565ีจ ำนวนี3 ประเด็นหลักีดังน ้ 
 1. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณีกำรด ำเนินกำรด้ำนพัสดุท ่ไม่ถูกต้องตำมระเบ ยบ 
   2. เจ้ำหน้ำท ่รัฐรับของขวัญจำกบุคคลอื่นีเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จำกองค์กร 
   3. กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถ ่ท ่จะเกิดเหตุกำรณ์ี(Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบี
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส ่ยงแล้วีจึงน ำผลท ่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสท ่จะเกิดควำมเส ่ยงี
และผลกระทบของควำมเส ่ยงต่อกิจกรรมีหรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำีก่อให้เกิดระดับของควำมเส ่ยงในระดับ
ใดในตำรำงควำมเส ่ยงีซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำม ควำมเส ่ยงใดเป็นควำมเส ่ยงสูงสุดท ่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณีกำรด ำเนินกำรด้ำนพัสดุท ่ไม่

ถูกต้องตำมระเบ ยบ 
1 5 5 (2) 

2 เจ้ำหน้ำท ่รัฐรับของขวัญจำกบุคคลอื่นีเพื่อช่วยให้
บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จำกองค์กร 

2 3 6 (1) 

3 กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 1 4 4 (3) 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

5 (2)      

4 (3)     

3  (1)    

2      

1      

 1 2 3 4 5 
  โอกำสท ่จะเกิดควำมเส ยหำยี(Likelihood) 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 85.28 A ไม่ผ่ำน 
2 กำรใช้งบประมำณ 86.03 A ไม่ผ่ำน 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 87.01 A ไม่ผ่ำน 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 88.22 A ไม่ผ่ำน 

คว
ำม
รุน
แร
งข
อง
ผล
กร
ะท

บี
(Im

pa
ct

) 
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 จำกแผนภูมิควำมเส ่ยงี(Risk Map) ท ่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ควำมเส ่ยงเก ่ยวกับกำรทุจริตีและประพฤติมิชอบีสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของควำมเส ่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ีดังน ้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
เจ้ำหน้ำท ่รัฐรับของขวัญจำกบุคคลอื่นีเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับ
ผลประโยชน์จำกองค์กร 

ล ำดับี1  (ปำนกลำงี= 6 คะแนน) 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณีกำรด ำเนินกำรด้ำนพัสดุท ่ไม่ถูกต้องตำมระเบ ยบ ล ำดับี2  (ปำนกลำงี= 5ีคะแนน) 
กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร ล ำดับี3  (ปำนกลำงี= 4ีคะแนน) 

 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเส ่ยงีสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเส ่ยงออกเป็นี3 ระดับีคือีสูงมำกีสูงีและ
ปำนกลำงีโดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงเก ่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบีส ำนักงำนี
เขตพื้นท ่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพรีเขตี2ีประจ ำปีงบประมำณี2565 ม ีดังน ้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
ีเส ่ยงสูงมำกี(Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส ่ยง 

ม มำตรกำรลดีและประเมินซ้ ำีหรือถ่ำยโอน
ควำมเส ่ยง  

 

     เส ่ยงสูงี(High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส ่ยงและม 
มำตรกำรลดควำมเส ่ยงีเพื่อให้อยู่ในระดับท ่
ยอมรับได้ี 

 

ปำนกลำงี(Medium) ยอมรับควำมเส ่ยงีแต่ม มำตรกำรควบคุม
ควำมเส ่ยงี 

- เจ้ำหน้ำท ่รัฐรับของขวัญจำกบุคคลอื่นีเพื่อช่วย
ให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จำกองค์กร 
- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณีกำรด ำเนินกำรด้ำนพัสดุ
ท ่ไม่ถูกต้องตำมระเบ ยบ 
- กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 

     ต่ ำี(Low) ยอมรับควำมเส ่ยงีแต่ม มำตรกำรควบคุม
ควำมเส ่ยง 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

ม .ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.เจ้าหน้าท่ีรัฐรับ
ของขวัญจากบุคคล
อื่น เพ่ือช่วยให้บุคคล
นั้นได้รับผลประโยชน์
จากองค์กร 

2 5 6 1. ควบคุมีก ำกับีดูแลให้ขำ้รำชกำรีบคุลำกรีให้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขีปัญหำกำรทุจริตของส ำนักงำนเขต
พื้นท ่กำรศึกษำอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุมีก ำกับีดูแลให้ขำ้รำชกำรีบคุลำกรีให้ปฏิบัติตำมกฎี
ระเบ ยบีข้อบังคับีเรื่องกำรรับของขวัญีสินน้ ำใจีอย่ำงเคร่งครัด 
3.จัดท ำประกำศีนโยบำยไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)ีเพื่อ
รณรงค์ให้เจ้ำหน้ำท ่ทุกระดับงดรับของขวัญจำกบุคคลภำยนอกี
เพื่อหล กเล ่ยงกำรกระท ำอันอำจม ผลต่อดุลยพินิจซึ่งน ำไปสู่กำร
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรเลือกปฏิบัติ 
4. ส่งเสริมกำรม ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบีให้ครอบคลุมีและทั่วถึงมำกย่ิงขึ้นี
เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึก
ให้ข้ำรำชกำรรังเก ยจกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุ่มกฏหมาย
และคดี 

2.การเบิกจ่าย
งบประมาณ การ
ด าเนินการด้านพัสดุท่ี
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

1 5 5 1. ควบคุมีก ำกับีดูแลให้ีขำ้รำชกำรีและบุคลำกรีให้ปฏิบัติตำม
ระเบ ยบีหลักเกณฑ์และวิธ ปฏิบัติเก ่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณีและีพ.ร.บ.ีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงีอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุมีก ำกับีดูแลให้เจ้ำหน้ำท ่ผู้ปฏบิัติงำนด้ำนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณและพัสดุีเปิดเผยข้อมูลต่ำงีๆีท ่เก ่ยวข้องให้
สำธำรณชนได้รับทรำบ 
3. ให้ควำมรู้แก่เจำ้หน้ำท ่ผูไ้ด้รับมอบหมำยในกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อีจัดจ้ำงีได้ถูกต้องตำมระเบ ยบหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงกำรคลัง 
4.ีจัดท ำแนวทำงีคู่มือปฏิบัติงำนและมำตรกำรด ำเนินงำนเพือ่
สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของีสพป.ชพ.2 

         

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

ม .ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3. การใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการ 

1 4 4 1. ควบคุมีก ำกับีดูแลให้ขำ้รำชกำรีและบุคลำกรีีปฏิบัติตำม
นโยบำยเก ่ยวกับควำมโปร่งใสีกำรเสริมสรำ้งีคุณธรรมี
จริยธรรมีเพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุมีก ำกับีดูแลกำรใชแ้ละเก็บรักษำทรัพย์สินทำงรำชกำรี 
3. สร้ำงควำมตระหนักีด้วยกำรให้ควำมรู้เก ่ยวกับกำรยืม
ทรัพย์สินทำงรำชกำรีด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตีกำรใช้
ทรัพย์สินทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวี 
4.ีจัดท ำแนวทำงีคู่มือปฏิบัติงำนีและมำตรกำรด ำเนินงำนเพื่อ

สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำรของีสพป.ชพ.2 

         กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิารงาน

การเงินและ
สินทรัพย ์

 


