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ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



 

 1. ที่มาและความส าคญั 
 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2  ได้
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน  ปรำกฎผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.1 กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรเป็นคู่สัญญำกับห้ำงร้ำนของญำติ พ่ี-น้อง เพ่ือน 
1.2 กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดประชุมสัมมนำ/เรียกเงินทอนหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม/สัมมนำ 

 1.3 กำรสอบคัดเลือก กำรเลือกสรร กำรสรรหำบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว/พนักงำนรำชกำร 
1.4 กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมหรือไม่   
    ถูกต้องตำมหลักกฎหมำย คือ อำจเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง/คนสนิท/หรือกำรกีด  
        กันหรือกำรสร้ำงอุปสรรคให้คนที่เป็นฝ่ำยตรงข้ำมฯลฯ 

 1.5 กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร เช่น รถยนต์ส่วนกลำงไปใช้ในภำรกิจ 
                 ส่วนตัว กำรน ำวัสดุ/อุปกรณ์ของส ำนักงำนไปใช้ในภำรกิจส่วนตัว 
 1.6 กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน ค่ำวัสดุ ครุภัณฑ์  
 

 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
       2.1)กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรจัดหำพัสดุ กำรตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ ์กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
กำร ก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ กำรเบิกค่ำตอบแทน กำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน 
ประชุมสัมมนำฯลฯ 
 - มีควำมเสี่ยง/โอกำสที่จะมีกำรจ้ำงเหมำบริกำรหรือกำรเข้ำเป็นคู่สัญญำกับห้ำงร้ำนของคนที่สนิท 
            ญำติ พี-่น้อง เพื่อน แลกกับผลประโยชน์ที่ได้รับโดยมิชอบ(เงินทอน) 
 - มีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ที่ตรวจรับโดยไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่มีควำมช ำนำญ 
            เฉพำะ ท ำให้ตรวจไม่เป็นไปตำมคุณลักษณะวัสดุที่ก ำหนด  
 -ขั้นตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมำยที่ประกำศใช้ 
            ใหม่ที่เพียงพอ ท ำให้กำรเบิกจ่ำยบำงประเภทไม่เป็นไปตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด 
 -กำรเบิกค่ำตอบแทน /กำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมสัมมนำ บำงครั้งอำจมีกำรเบิกตำมสิทธิ์ แต่ 
            ไม่ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ หรือเบิกจ่ำยไม่ตำมควำมเป็นจริง  
 2.2) กำรคัดเลือก กำรเลือกสรร กำรสรรหำบุคคลเข้ำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวหรือพนักงำนรำชกำร 
 -กำรใช้คณะกรรมกำรที่เป็นบุคคลภำยในกระบวนกำรคัดเลือก/คณะกรรมกำรที่ไม่มีควำมรู้หรือเชี่ยวชำญ  
          เฉพำะด้ำนในกำรคัดเลือก/คณะกรรมกำรบำงคนอำจรู้จักเป็นกำรส่วนตัวกับผู้สมัคร ท ำให้อำจเกิดกำรใช้ 
          ดุลพินิจไม่เป็นธรรมในกำรให้คะแนนได้  

2.3) กระบวนงำนที่เก่ียวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำในกำรพิจำรณำ กำรสั่งกำร ซึ่งมี
โอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้องตำมหลักกฎหมำย เช่น กรณีกำรสั่งกำรในกำรเสนอแต่งตั้งบุคคล



เป็นกรรมกำร  กำรสั่งกำรส ำนวนกำรสืบสวน/กำรสอบสวนวินัย  กำรพิจำรณำอนุญำต อนุมัติต่ำงๆ อำจ 
มีช่องทำงหรือเปิดโอกำสให้มีกำรเอ้ือประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้อง/คนสนิท/ญำติฯลฯ เป็นต้น 

  2.4)กำรใช้รถของทำงรำชกำร หรือทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ของทำงรำชกำร ไปใช้ในภำรกิจส่วนตัว 
     -รวมถึงกรณีได้ปฏิบัติงำนรำชกำรเสร็จแล้วไม่ได้น ำส่งคืนในทันทีแต่มีกำรน ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
  2.5)กำรจัดสรรงบประมำณ งบลงทุนค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำวัสดุ ครุภัณฑ์ 
     -อำจมีกำรจัดสรรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ ไม่เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยระเบียบหรือแนวทำงที่ก ำหนด หรือมี 
              ควำมเสี่ยงหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลที่รู้จัก คนสนิท ญำติ เพื่อน พ่ีน้อง ฯลฯ 
 
 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 3.1) เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีอ ำนำจ ใช้อ ำนำจหน้ำที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม หรือไม่สุจริต ท ำให้
ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย สูญเสียงบประมำณหรือใช้จ่ำยงบประมำณไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะ
ได้รับ 
 3.2) เจ้ำหน้ำที่ /ผู้เกี่ยวข้อง ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง อำญำ หรือวินัยเมื่อพบกำรกระท ำควำมผิด ถึงแม้
บำงครั้งอำจเกิดจำกควำมไม่ตั้งใจหรือเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อ หรือเกิดจำกกำรไม่รู้ระเบียบกฎหมำยที่
ชัดเจนเพียงพอท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที ่
 3.3) สูญเสียก ำลังใจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน/ผู้เกี่ยวข้อง ขำดควำมสำมัคคีของบุคลำกร เกิดควำมไม่
ไว้วำงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ไม่มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
  3.4) หน่วยงำนขำดควำมน่ำเชื่อถือ หรือไว้วำงใจ จำกบุคคลทั้งภำยนอกและภำยใน 
 3.5) ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติรำชกำรลดน้อยลงหรือไม่บรรลุเป้ำประสงค์ของทำงรำชกำร 
 
 
 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบตัิหน้าที่หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ประจ าปี พ.ศ.2564 
 

    ก ำหนดประเด็นวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอำจไม่เป็นไปตำมระเบียบ/หรืออำจเอื้อประโยชน์ 
2. กระบวนกำรสรรหำบุคลำกรในต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว 
3. กำรใช้ดุลพินิจในกำรสั่งกำร กำรพิจำรณำ อนุญำตต่ำงๆของผู้บังคับบัญชำ 
4. กำรน ำรถหรือทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ในส่วนตัว 
5. กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ  งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

 
 
 
 
 
 
 



  2. การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 
 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้ก ำหนดแนวทำงเพ่ือจัดกำรควำม
เสี่ยงด้ำนกำรทุจริตหรือลดโอกำสของกำรเกิดกำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน โดยมีกิจกรรมแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  - เสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร โดยมีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
  - จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมสร้ำงเสริมวินัย ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนทั้งระดับผู้บังคับบัญชำและผู้ปฏิบัติงำน โดยในส่วนของโครงกำร
ในไปก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำนประจ ำปี รวมทั้งให้สอดแทรกกิจกรรมต่ำงๆในกำร
ประชุมของหน่วยงำนอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ  
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
  - กำรส่งเสริมบุคลำกรต้นแบบในด้ำนกำรมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 
 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่กระท าซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตหรือมีโอกาสต่อการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรมของหน่วยงำน 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของหน่วยงำน 
  - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  -เผยแพร่ให้ควำมรู้ตำมช่องทำงต่ำงๆเพ่ือให้บุคลำกรได้รับทรำบ หำกมีกำรกระท ำทุจริตหรือ
สร้ำงควำมตระหนักรู้และให้พึงระมัดระวังมิให้เกิดกรณีกำรกระท ำที่ไม่สุจริต 

 
 (3) การปราบปราม พฤติกรรมท่ีกระท าโดยทุจริตหรือกระท าการอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งถือเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - จัดกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัดอยู่สม่ ำเสมอ 
  - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดและเพ่ิมช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเน้นช่องทำงที่
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว  
  -อบรมควำมรู้ให้เจ้ำหน้ำที่ที่ท ำหน้ำที่ในกำรสอบสวน สืบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว เด็ดขำด เพื่อมิให้บุคคลอื่นกรท ำผิดตำมกรณีตัวอย่ำงที่เกิดข้ึนกับหน่วยงำน  
อีกท้ังเป็นกำรป้องปรำมกำรกระท ำในกำรทุจริตอีกทำงหนึ่งด้วย  
  -เพ่ิมช่องทำงกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ตำมช่องทำงต่ำงๆเพ่ือให้บุคลำกรได้รับทรำบ  
  -หำกมีกรณีกระท ำผิดให้ด ำเนินกำรอย่ำงเด็ดขำด ทั้งทำงอำญำ วินัย และกฎหมำยแพ่งฯลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ภาพกิจกรรม/โครงการ ที่ส าคัญ 
ในปี 2564 

 
-ท่ีจัดการและลดความเสี่ยงการทุจริตหรือประโยชน์ทับซ้อน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 
 
 



1. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 

 
 
 
 



 2.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี  
เขต 2  วันพุธ  ที่ 30  มถิุนายน 2564  ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อุบลราชธานี 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


