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ส่วนที่ 1                                         
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง 
เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซง     การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ    ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ    ของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป   โดยผลประโยชนท์ี่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ  ความ
เป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ  ตลอดจนโอกาส  ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็
ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด    ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก
เป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็น
ปัญหาทาง    การบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย   

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  จึงมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียน ในสังกัด และเพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และเป็นไปตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปี 2565 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได้สร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 
และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยการประเมิน
และวิเคราะห์ความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ตามกรอบ
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซึ่งเป็น
กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ 2565  โดยใช้มาตรการเชิงรุกให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

  ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี ้
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร    ภาวการณ์แข่งขัน    ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  ต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร  
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการด าเนินโครงการ  
  3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้อง 
กับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และ      
การจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

 
  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
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  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว        
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น   
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ            
การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง     กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต๑ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  
  1.การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รบัผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2.การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส
การทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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ส่วนที่ 2                                         
ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ภำยใต้แผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
Best  Practice  UBON 1 : 2023  Model 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีหน้าที่ก ากับ ประสาน ส่งเสริม
การจัดการศึกษา  ให้สถานศึกษาในสังกัด  เป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา  เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  สู่สถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม   

  1. ภารกิจหลัก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีพ้ืนที่รับผิดชอบด้านการศึกษา  
จ านวน 5  อ าเภอ ประกอบด้วยอ าเภอเมือง  อ าเภอเขื่องใน  อ าเภอม่วงสามสิบ  อ าเภอดอนมดแดง  และอ าเภอ
เหล่าเสือโก้ก  การแบ่งส่วนงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 
สถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน 237  โรงเรียน จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำได้ดังนี้ 
 

ล ำดับที่ จ ำนวนนักเรียน(คน) จ ำนวนสถำนศึกษำ(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
1 ไม่เกิน 120 คน 171 72.15 
2 121-200 39 16.46 
3 201-300 17 7.17 
4 301-499 3 1.27 
5 500-1,499 3 1.27 
6 1,500-2,499 3 1.27 
7 2,500 คนข้ึนไป 1 0.42 

รวม 237 100 
ข้อมูลจำกกลุ่มนโยบำยและแผน ณ 24 มิถุนำยน 2565 
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บุคลำกรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ดังนี้ 
 
กลุ่ม/ฝ่ำย ผอ. รอง.

ผอ.
สพป. 

ศึกษำ
นิ 
เทศก์ 

38 
ค.(2) 

ครูช่วย
รำช  
กำร 

ลูกจ้ำง
ประจ ำ 

พนัก 
งำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ชั่ว 
ครำว 

จ้ำง
เหมำ
บริกำร 

รวม 

ฝ่ำยบริหำร 1 4        5 
กลุ่มนิเทศฯ   21    1   22 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

   7  7 1 2 3 20 

กลุ่มส่งเสริม
(ICT) 

      1 1 1 3 

กลุ่มบริหำร
กำรเงินฯ 

   10 1 1   1 13 

กลุ่ม
บริหำรงำน

บุคคล 

   8     1 9 

กลุ่มพัฒนำครูฯ    1      1 
กลุ่มกฎหมำย

และคดี 
   3      3 

กลุ่มนโยบำย
และแผน 

   6      6 

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

   8   1 1  10 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน 

   3      3 
 

รวม 1 4 21 46 1 8 4 4 6 95 
ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ณ 23 มิถุนำยน 2565 
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บุคลำกรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ ดังนี้ 
 

อ ำเภอ ผอ. รอง
ผอ.รร. 

ครู 38ค(2) ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
รำชกำร 

อัตรำจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม
ทั้งหมด 

เมือง 50 18 776 2 21 10 90 967 
เขื่องใน 59 4 445  20 16 105 649 
ม่วง
สำมสิบ 

55 3 371  15 21 104 569 

ดอนมด
แดง 

16 1 128  3 6 27 181 

เหล่ำเสือ
โก้ก 

23 0 111  5 6 42 187 

รวม 203 26 1,831 2 64 59 368 2,553 
ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ณ 23 มิถุนำยน 2565 

 
 
 
จ ำนวนนักเรียนภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
 

อ ำเภอ ก่อนประถม
(คน) 

ประถม(คน) มัธยมต้น(คน) มัธยมปลำย
(คน) 

รวม 

เมือง 2,808 10,575 1,484 257 15,124 
เขื่องใน 1,081 5,779 723 - 7,583 
ม่วงสำมสิบ 1,165 4,028 756 - 5,949 
ดอนมดแดง 452 1,405 205 - 2,062 
เหล่ำเสือโก้ก 281 1,326 171 - 1,778 

รวม 5,787 23,113 3,339 257 32,496 
ข้อมูลจากกลุม่นโยบายและแผน ณ 24 มิถุนายน 2565 
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  จากข้อมูลอัตราก าลัง  จะเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งแต่ระดับอนุบาล  ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  เพ่ือให้เด็กนักเรียนจ านวน  32,496 คน  มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป  โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการปลูกฝังจิตใต้ส านึกในการต่อต้านการทุจริตและสามารถแยกแยะในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน 

  ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงมีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อบุคลากรในสังกัดเป็นจ านวนมาก  จึงได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best  Practice  UBON 1 : 2023 Model โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

  1. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับรู้สู่
ความส าเร็จ 
  2.เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวหลักคิดที่สะท้อนภาพความเป็นเลิศในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  3. เพ่ือใช้เป็นแผนที่น าทางบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพสู่การปฏิบัติของทุกระดับทั้งหน่วยงาน  
และสถานศึกษาในสังกัดภายใต้หลักคิด  “เอกภาพเชิงนโยบาย  หลากหลายวิธีปฏิบัติ)” 

  2.2 ภารกิจสนับสนุน 
  นอกจากภารกิจหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ยังเป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 95 คน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา จ านวน 2,553 คน  ซึ่งปฏบิัติงานในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  

  ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงมีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อบุคลากรในสังกัดเป็นจ านวนมาก  จึงได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best  Practice  UBON 1 : 2023 Model โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับรู้สู่
ความส าเร็จ 
  2.เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวหลักคิดที่สะท้อนภาพความเป็นเลิศในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  3.  เพ่ือใช้เป็นแผนที่น าทางบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพสู่การปฏิบัติของทุกระดับทั้งหน่วยงาน  
และสถานศึกษาในสังกัดภายใต้หลักคิด  “เอกภาพเชิงนโยบาย  หลากหลายวิธีปฏิบัติ)” 
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ส่วนที่ 3 
กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1    

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ตระหนักถึงมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล  ที่ได้ก าหนดแผนแม่บทบูรณา
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในด้าน 

  การปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน   
  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
  สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ซึ่งได้ก าหนดมาตรการกลไก  
และการวางระบบในการจัดการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับการวัดระดับคุณธรรม  ความโปร่งใส  และตรวจสอบได้  ตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัด  ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  237
โรงเรียน  ตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนเป็นส าคัญ 
  จากการด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  3.1 พฤติกรรมควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  และผลผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม  เกิดจำกปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ก ากับติดตามโดยตรง  กับผู้บริหารที่รักษา
ราชการแทน  ความสามารถหรืออ านาจในการตัดสินใจและการรับฟังข้อมูลของผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นและ
ความรู้สึกต่างกัน  ท าให้มีผลกระทบต่อการพิจารณาสั่งการ  และการควบคุม  การตรวจสอบ  ความซื่อสัตย์ 
จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ  ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
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  ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่
ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึน
อย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ 
ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  จึงหมายถึง     
กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ
โอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ 
ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  3.2 โอกำสของกำรเกิด 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในครั้งนี้น าเอาความ
เสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
นี้ จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต๑ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรมและวินัยต่อตนเอง 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  4. การก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริตในผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  5. การมีค่านิยมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  ขาดจิตส านึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 ผลกระทบ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เก่ียวข้องขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
ยังคงปฏิบัติงานในรูปแบบเดินๆ เช่น ระบบอุปถัมภ์  การให้ของขวัญหรือของก านัล 
  2. หน่วยงานยังขาดการก ากับติดตามที่เข้มแข็งและเป็นนามธรรม 
  3. ขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่  ท าให้ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
  4. ท าให้หน่วยงานขาดความเชื่อมั่น  ต่อผู้มาติดต่อราชการ 
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  3.4 มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
  1. สร้างจิตส านึกในการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต  และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ
ให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้มีความชัดเจน 
  2. สร้างความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี  ยึดหลักการกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  ถูกกฎหมาย  โปร่งใสและตรวจสอบได้  
  4. สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
  3.5 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม   เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
             เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  
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            ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  
 

            ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
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ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (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 

 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 

 
  3.6 โอกำสของกำรเกิดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  และผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
    
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมดังนี้ 

  1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณ และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง 

 งานที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การใช้เวลาราชการใน
การท าธุระส่วนตัว กลับบ้านก่อนเวลาเลิกงาน มาท างานสาย 

 งานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้มี
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นหรือหน่วยงาน 
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 2) กระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
  การใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
  การปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาราชการ 
  การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงกับความเป็นจริง 
  การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่บุคคลที่คุ้นเคย 
  การใช้รถราชการไปท าธุระส่วนตัว 
  ภาระงานมีจ านวนมาก 
  การท างานเป็นทีมของบุคลากร 
  ราคาวัสดุสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการไม่ครบถ้วน 
  การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง 
  การใช้หรือน าข้อมูลลับของทางราชการเพ่ือรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน 
  วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด 

 
  3.7 ผลกระทบท่ีท ำให้เกิดควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 

 ก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณราชการ 
 เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วย

หน้าที่ 
 ก่อให้เกิดความเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 งานล่าช้า  ไม่เป็นไปตรมก าหนดเวลา 
 เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง  
 เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่คนรุ่นหลัง 
 สูญเสียงบประมาณ 

  3.8 แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์กำรทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำนหรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  ข้อที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี  เขต ๑ รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ ดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
 กิจกรรมจัดท าโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
 การส่งเสริมความสามัคคี ความรักพวกพ้อง รักหน่วยงาน 
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 การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
 ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน 
 เผยแพร่ความเสียหายจากการทุจริตแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักและรับทราบ 
 ไม่ปกป้องผู้กระท าความผิด 

            
  ข้อที่ 2  กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 

 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

 จัดช่องทางการ้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การแจ้งเวียนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรในสังกัดมีความ

ตระหนักและเข้าใจอย่างสม่ าเสมอ 
 การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
 การออกข้อก าหนดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

   
  3.9 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ก าหนดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  จ านวน    4    ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด 
  2. ภาระงานมีจ านวนมาก 
  3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  4. การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงกับความเป็นจริง 
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  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 
ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1 วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจท าให้งานล่าช้า

ไม่เป็นไปตามก าหนด 
3 2 6 1 

2 ภาระงานมีจ านวนมาก 3 2 6 2 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 
2 2 4 3 

4 การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงกับความเป็นจริง 2 2 4 4 
 
 
 
แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
  

5       

4      

3      

2  4 6   

1      

 1 2 3 4 5 

                         
                    โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 
  

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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  จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 

 
          ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ก าหนด 

ล าดับ 1  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

ภาระงานมีจ านวนมาก ล าดับ 2  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ล าดับ 3  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงกับความเป็นจริง ล าดับ 4  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ ปานกลาง โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
  

-ไม่มี- 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

-ไม่มี- 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

 วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจท าให้
งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด 
 ภาระงานมีจ านวนมาก 
 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
 การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงกับความ
เป็นจริง 

     ต่ า (Low) ยอมรับความเสี่ยง และมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
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                       ข้อที่ 3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

                                  
โอกำสและผลกระทบ 

 
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๒ 

ก.พ. 
6๒ 

มี.ค. 
6๒ 

เม.ย. 
6๒ 

พ.ค. 
6๒ 

มิ.ย. 
6๒ 

ก.ค. 
6๒ 

ส.ค. 
6๒ 

ก.ย. 
6๒ 

๑. วิเคราะห์งาน
ไม่เป็นไปตาม
ภารกิจท าให้งาน
ล่าช้าไม่เป็นไป
ตามก าหนด 
 

3 2 

 

6 1. ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจงานตาม
โครงสร้างของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและงานของแต่ละกลุ่ม
งาน/หน่วย  รวมถึงภารกิจงานที่
เกิดข้ึนใหม่ ตามสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid 2019) 
2. จัด PLC (Professional 

Learning Community) ภารกิจงาน

ของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วย  เพ่ือให้

         บุคลากร

ทุกคน 
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ทราบกระบวนงานที่ปฏิบัติเป็น
ประจ าและการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามข้ันตอน  มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
3. ให้บุคลากรในส านักงานทุกคน
จัดท าคู่มือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทุกงาน  รวมถึงปรับปรุง
การท างานให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะ
เปลี่ยนแปลง 
4. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด  มีการติดตาม
งานอยู่เสมอ  โดยการวางมาตรการ
และข้ันตอนการปฏิบัติงานรวมไปถึง
การก าหนดระยะเวลาการท างานให้
แล้วเสร็จ 
5. กรณีไม่ทราบภารกิจงานที่ชัดเจน 
ว่าเป็นงานของกลุ่มใด ให้
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ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอ
ผู้บริหารตามล าดับขั้น 
6. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา  ในการ
ปฏิบัติตามคู่มือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. ภาระงานมี
จ านวนมาก 
 

3 2 6 1. ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานโดยใช้เทคโนโลยี และ
เครื่องมือช่วยในการท างาน เช่น
โปรแกรมการท างานในด้านต่างๆ, 
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
2. การปรับปรุงวิธีการท างานโดยมี
การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน กระชับ และตรวจสอบ
ขั้นตอนว่าในขั้นตอนนั้นๆมีข้ันตอน
ใดที่สิ้นเปลือง ซ้ าซ้อนหรือไม่ 
3. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
ช่วยเหลือกัน 

         

บุคลากร

ทุกคน 
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4. การฝีกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจในงานตนเอง
ที่ปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้การท างานไม่
เกิดความผิดพลาด ได้งานที่รวดเร็ว 
คล่องตัว ส่งผลให้งานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
ส่งผลให้บุคลากรเกิดความตั้งใจใน
การท างาน เพราะได้ท างานในสิ่งที่
ชอบและตรงกับความรู้ที่มี 
 

3. การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 
 
 

๒ 2 4 1. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด  
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน โดยแจ้งให้บุคลากรในสังกัด
ทราบโดยทั่วถึงโดยเฉพาะเรื่องของ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม
โครงการ/แผนงาน 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่

         

กลุ่ม

บริหาร

การเงนิ

และ

สินทรัพย์ 

และกลุ่ม

นโยบาย

และแผน 
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เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการและบุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิก
จ่ายเงินตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้
ถูกต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 

 

4. การลงเวลา
ปฏิบัติราชการไม่
ตรงกับความเป็น
จริง 

2 2 4 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่า
เนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม 
และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการในด่าเนินการ
สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         บุคลากร

ทุกคน 
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3. การเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการมีจิต
อาสาอุทิศเวลาให้กับราชการ 
4. ยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
5. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. บุคลากรทุกคนจัดท าบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

 



 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















ระเบียบวาระการประชุม 
ครั้งที่ 1/2565 

เรื่อง  O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจ าปี พ.ศ.2565 และ  
O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต 

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

........................................................ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ............................................................................................................................. ........................... 
  ........................................................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

  ตามท่ี สพฐ.ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน ITA   
Online  2022 นั้น  เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจ าปี พ.ศ.2565 (O36) และการด าเนินการ
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต(O37) ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตามค าสั่ง 
251/2565  ลว. 20 มิถุนายน 2565 เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์
ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย 
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร    ภาวการณ์แข่งขัน    ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  ต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการด าเนินโครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ 
 



และไม่สอดคล้อง กับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน  
การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

ตัวอย่างกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
 การใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 การปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาราชการ 
 การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่บุคคลที่คุ้นเคย 
 การใช้รถราชการไปท าธุระส่วนตัว 
 ภาระงานมีจ านวนมาก 
 การท างานเป็นทีมของบุคลากร 
  ราคาวัสดุสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการไม่ครบถ้วน 
 การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง 
 การใช้หรือน าข้อมูลลับของทางราชการเพ่ือรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน 
 วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด 

  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  1. คณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่ง สพป.อบ.1 ที่  251/2565  ลว. 20มิ.ย.2565 
  2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
  ............................................................................................................................. ........................... 
  ...................................................................... .................................................................................. 
  ............................................................................................................................. ........................... 
  ............................................................................................................................................. ........... 
เลิกประชุมเวลา.......................น. 
 

















หน่วยตรวจสอบภายใน
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1


