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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  
ขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา  
ทีไ่ม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2)ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่ างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุท าให้   
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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          พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง              
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง 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 
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 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

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

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 



๖ 
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - กระบวนงานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     - กระบวนงานการจัดสรรงบประมาณโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
               - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
               - การควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์    
               - การยืมเงินของราชการ    
      - การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ 
     - การขออนุญาตไปต่างประเทศ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
     - การใช้รถราชการ 
              - การไปราชการเพ่ือนิเทศโรงเรียน    
   3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
      - สูญเสียงบประมาณ 
      - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
       - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
  4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - จัดโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ 
  - เผยแพร่ค่านิยมที่สร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน 
  -  ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - แจ้งเวียนเจตจ านงการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ ให้ยึดถือและแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
  - การอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แก่
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ผู้บริหารสถานศึกษา 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม มาตรการป้องกันการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 ประจ าปี พ.ศ. 256๔ จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การน าข้อมูลของหน่วยงานไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่ประโยชน์หรืออ่ืนใด    
            ๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ ไมม่ีความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม ท าให้เกิดการกระท าผิดได้ง่าย โดยอ้างว่าไม่รู้ระเบียบด้านการเงิน พัสดุ และอ่ืนๆ    
  4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น รถยนต์ วัสดุส านักงาน กระแสไฟฟ้า 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การน าข้อมูลของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่ง

ตอบแทนที่ประโยชน์หรืออ่ืนใด    
๕ ๔ ๒๐ (๑) 

2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 ๔ ๑๒ (2) 

3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
บรรจุแต่งตั้งใหม ่ไมม่ีความรู้ด้านวินัย คุณธรรม
และจริยธรรม ท าให้เกิดการกระท าผิดได้ง่าย โดย
อ้างว่าไม่รู้ระเบียบด้านการเงิน พัสดุ และอ่ืนๆ   

๒ ๔ ๘ (3) 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

๑ ๓ ๓ (4) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  
5    (๑)   

4  (๓) (๒)   

3 (๔)     

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การน าข้อมูลของหน่วยงานไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่
ประโยชน์หรืออ่ืนใด    

ล าดับ 1  (สูง = ๒๐ คะแนน) 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ล าดับ 2  (สูง = ๑๒ คะแนน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง
ใหม ่ไม่มีความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ท าให้เกิดการ
กระท าผิดได้ง่าย โดยอ้างว่าไม่รู้ระเบียบการเงิน พัสดุ และอ่ืนๆ  

ล าดับ 3  (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  ล าดับ 4  (ปานกลาง = ๓ คะแนน) 
 
 จากตารางวิ เคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยง ออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูง                       
ปานกลางและต่ า โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์                 
ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 256๔ มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง  

น าข้อมูลลับของหน่วยงานไป
เปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนในรูป
เงินหรือประโยชน์อื่นใด 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

-การตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ออกมาใช้บังคับใหม่ 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ
แนวทางปฏิบัติงาน 
-ไม่มีความรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขาดการ
ตรวจสอบ แนะน าแนวทางปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

-ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม และอ่ืนๆ
ในงานราชการ  

     ต่ า (Low) ยอมรับความเสี่ยง -ใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน เช่น รถยนต์วัสดุ
ส านักงาน กระแสไฟฟ้า  



๙ 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
        มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ โอกาส 

 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ต.ค.
๖๓ 

พ.ย.
๖๓ 

ธ.ค.
๖๓ 

ม.ค.
๖๔ 

ก.พ.
๖๔ 

มี.ค.
๖๔ 

เม.ย.
๖๔ 

พ.ค.
๖๔ 

มิ.ย.
๖๔ 

1. การน าข้อมลูของ
หน่วยงานไปเปดิเผย 
เพื่อรับสิ่งตอบแทน
ในรูปเงินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 

๕ ๔ ๒๐  ๑.ควบคุม ก ากับดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศเจตจ านงใน
การบริหารงานของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา คู่มือผลประโยชนส์่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและมาตรการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด  
๒.ผู้บังคับบญัชาทุกระดบั ควบคุมดู ก ากับ 
ดูแล เฝ้าระวัง สังเกต ตรวจสอบขา้ราชการ
และบุคลากรอย่างเขม้งวด ตลอดเวลา     

         

ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

2.การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนและ
ระเบียบการจัดซ้ือ                  
จัดจ้าง  
 

3 ๔ ๑๒ 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท ารายงานสรุปราย                  
ไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ 
 3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัด
จ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซ้ือจัดจ้างและให้ปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.
การจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ                  
๔. จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน
และพัสดุ 
๕. จัดกิจกรรมตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด 
๖. จัดโครงการด าเนินการทางวินัยและพัฒนา
ความรู้ด้านปราบปรามการทุจริตฯ 
 

 
 
 

        

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
และทุกกลุ่มที่
เกี่ยวขอ้ง 

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 



๑๐ 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ โอกาส 

 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ต.ค. 
6๓ 

พ.ย. 
6๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
6๔ 

ก.พ. 
6๔ 

มี.ค. 
6๔ 

เม.ย. 
6๔ 

พ.ค. 
6๔ 

มิ.ย. 
6๔ 

3. ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ ไม่มี
ความรู้ด้านวินยั 
คุณธรรมและ
จริยธรรม ท าให้เกิด
การกระท าผิดได้ง่าย 
โดยอ้างว่าไม่รู้
ระเบียบด้านการเงิน 
พัสดุ และอื่นๆ    
 

๒ ๔ ๘ 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการครู และ
บุคลากร ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างเคร่งครัด 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณ 
ระเบียบด้านการเงิน พัสดุ และอื่นๆ ในงาน
ราชการท่ีต้องใช้ปฏิบัติงาน 
๓. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศ
ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 
 

         

 
 

กลุ่มพัฒนาและ
บุคลากรทาง     

การศึกษาและทุก
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

4. การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ เพื่อ
ประโยชนส์่วนตน 

๑ ๓ ๓ 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  
ปฏิบัติตามระเบียบการขอใช้รถราชการ และการ
เบิกเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง โดยถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. จัดกิจกรรมคุณธรรมน าใจสู่องค์กรคุณภาพ 
๔. โครงการรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
 
 

         

กลุ่มอ านวยการและ
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
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btl. fll1lJbl;lEl.:Jfl1'Ufl1'aL.:J'U (Financial Risk: F) bU'Ufl1llJbG'lE.J\lbflV1fl'Ufl11'Ui'V1l';i

\l'U'lli~lJlru LL~~f11';ib~'Ub"li'Uf11';i'U~'VIlifl1ib~'Um:l.lflfl~€J-:J 1:l.lL'VIlJl~G'llJ v1l1~"lJlf1Ui~~'Vl5.n1Vl uae1:l.l~
Vi''U~€JG'lm'Ufl1iru 'VI~€Jb'lJ'UPl1llJb~V-:J~L~V1.u€J-:Jn'Ufl1ib~'U"lJ€J\l€J\l~fl1ib"li'Ufl1i'I.Ji:::lJlrufl11\l'U'l.Ji:::lJlru

911 ". ... ..I ..I ...@). fl11lJbl;lEl.:Jfl1'Ufla~V16 (Strategic Risk: S) 'VIlJ1EJfI-:JPl1llJLG'lEJ-:JbflV1fl'Ufl1i'Uii'l

bU1V1lJl EJLL~~-W'U5n';11'U.nlVli1lJ~ bn~';1lflL 'I.J~V'ULL'I.J~\l"lJ€J-:JG'lm'Ufl1iruLL~~b'VI\J1f11iru.n1EJ'U€Jfl~6'1\lt:J~~€J,
na V'Vl5~nl'V1'U~ 11' uae flli'I.J ;)u&i \J1llJunufl~ v'Vl51:l.lL'VIlJl~G'llJ ';i1lJt1-:JPl1llJ 1:l.lG'leJ~PI~€J-:Jn'Ui~'VI';h-:J, o.J,

'U1V'U1V LU1'V1lJ1Vfl~~'Vl51P1i-:JG'I~1-:J€J-:J~fl1.nl1fl1iruLb-n\l"ll'U 'VlfVlVlfl1LL~~G'I.nlVlLL1~~€JlJ e)'U6'1-:Jt:J~

fl1~'Vl'U~€J1\J1f1'lli~G'I\l~'VI~€JLU1'V1lJ1V"lJm€J\l~fl1,
tv. fl11~baEl.:J1I1'Ufl1'athLil'lN1'U (Operational Risk: 0) b~v1.ueJ-:Jn'U'lli~~'Vl5.flll"f

'l.Ji~~'Vl5t:J~ 'VI~€Jt:J~fl1i'I.J~ml\ll'U 1~Vfl1llJb~EJ-:J~€l1';1 Ln~~'U LU'UPl1llJ b~V\lb~€J\l';1lfl1~'U'U-:J1'U.fll V1'U

"lJ€J-:J€J-:J~ns/n ';i~'Ul'U ms b'VlPll'U1~ V VI~eJ'U1\J1fli';ilJ~l <tl/'UPI~1fl';i/Pl1llJ biiiEJ-:Jl"feJ"lJeJ-:J.ueJlJ~6'1-:Jt:J"~eJ, ~
'lli~~'Vl5.fllVl 'l.Ji~~'Vl5t:J~1'Ufl1';i~lL -U'UlP1i\lfl1i

L~mn'Ufll'~'I.J~ml-:Jl'U~€l1';1 bn~e.J~'I.J';i~lEJ"tl'l1Vi'uii'eJ'U'!'U

1'U6'11'U"lJ€J-:Jfl1i~~'rilil EJ-:Jl'Ufl1';il LPI';il~~Pl1llJ L~EJ-:JL~EJ1n'U f11i'I.J~U~-:J l'U~€l1';1 Lii ~
e.J~'lh~ lEJ"tl'l1Vi''U';;€J'UiJfli€J'U n1il LPlil~~Pl11lJ L~EJ-:J~Lu'Ui~'U'U1 'Un1';i'U~'VIliU';1~EJ bL~~Pl1'U PllJ,
fl1~'U1'Uf11';i'I.J~U~-:J1'UL~€J~~lJ~ L'VI~"lJtl\It€Jfl1G'1~';1~v1l1~Ln~mllJ L~EJ'VIlusnn fl1i'I.J~ml\ll'U~€l1';1 bn~

e.J~'lli~ lEJ"tl'l1Vi''Ui€J'ULLU\l€J€JflLu'U ~ v11'U~-:J.Q
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-a:a tiEl\J11-a::~ !C L~i1.:Jbfl'Uilb;1illu-afl-W~1-aru1

!C•• fl1-a:ijfl'ri1i1E1.:J1'Ufl1'a1 bflil ::"'fl11lJb~E1.:J b~E11ti''Ufl1'aU~U~.:J1'U~i11~ Lnfl

Nau'a:: lE11fU";'Uiiil'U

\J1llJ~ ri TWfl-:Jl'U PIru~ fliilJ flli ms~fl~n.rr'U~ 'U~1'U LL~ -:J'I.J~Vi'U ~ 1 L-U'Un1i'I.J i~ Lij'U

Plru5iilJLL~~mllJ 1'I.J~-:J1G'11'Ufl1i~lL -U'U-:Jl'U"lJ€J-:JriTwml'UL"lJ\J1~'U~fl11~m~n€J€J'U1~'l1 'l.Ji~~ltJ-:J'U'l.Ji~lJlru,

1.."- lJlJ-

-\v-

\v. -nl1Vl5 L<tll ih~€J-:J L~~n n'U n1i~ ~ flliL~EJ'Un1c.H't€J'U1 'U'li1-:JflT'HLVl~1~'Ul~"lJ€J-:J,
hPl&i~L~€J11fG'llP1h'Ul(COVID -@)~) fl1iLLU-:Jmi-:JL~EJ'UL~mjflL~EJ'U&i~L~€JbfG'llP1h'Ul(COVID -@)~)

';1lfl~\JflPli€J-:J .u€JlJ~~€J-:Jmj~Pli'\.h~~l.a:'U "lJ€J1~'UPI~1fl1'VlflPl'ULe:hi~1-:JLL~~u€J-:Jn'U\J1'UL€J-:J1~'I.J~€J~.nEJ
~ ~ ~ ~ 1 1

&i~ \J11lJamu fll1ru ';11fl G'lVle. ~-:J\1f1~ G'li~ 'U~ LL~~ ~€J€J €J'U1~ 'l1 LL~~ G'lVl~i-:Jflli L~€J'Umsaau~, ~
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hlL -WtJ-:JvmLL~~h]?ftl~fOlaeNn'lJ.rr'U~e),Uf111~lLti'Uf111 Lu'U~'U L~tl-:J"il1fl"1l1~f111~~'Vnitll.m f1111LfOl11~'"
"

fl1111-:JLL~'Ufl11fOl1'lJfOllJLLm~fl11~~vl111tJ-:J1'UL~ml1lJ11 -til'Ufl1)'lJ~'Vl1)-:J'lJ'lh:::lJ1rubb~:::fl1)b~'U~-:Jfl"11•
~. tl1111L~a.(Jfhufl1':itliitm~111fl!l'VIlJ1a/O~rS:Ltia'U (Compliance Risk: C)

L~tJ1itl-:Jn'lJfl11t1~~~llJfl.Q1~ LUfl'lJ1111-:J,1~flfOl11lJL~fl-:Jvim"ilLn~~'ULU'UfOl11lJL~tJ-:Jb~tl-:J"il1flfOl11lJh]
i~bvu fOl11lJlaJVI'U?f~m.IJ~tlfOl11lJhlfOl)tl'lJfOl~lJ"1ltl-:Jfl.Q'VIlJ1tJfl!l1~ bUtJ'lJ itl'l:r-:Jfi''lJ~l-:J'1 )1lJ5-:Jfl11vl1

ti~m1lJ~~~1 fl11~1-:J~~~1vi1aJfOl1tl'lJfOl'l1Jfl11~lbti'U-:J1'U

Ltlutlv1t1':i:'UlI b~tl hh~'W"il1)ru1•
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