
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค ำน ำ 

 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  
เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำร
แก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำน      
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 ได้
ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือลดควำมเสี่ยงตำมแผนจัดกำรควำมเสียง ซึ่งสำมำรถท ำให้ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนลดลง 
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  คณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 
  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และ 
ท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ใน
รูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำส 
ในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ 
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ 
โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย 
ขององค์กร  
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร  
  3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ 
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือ
เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ 



 

 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำ
รำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย
หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ 
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง  
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ 
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้
เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ 
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2  ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจ
เป็นเหตุท ำให้   
  1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
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  3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 

พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพ่ือ
ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่
รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด 
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน 
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ส่วนที่ 2 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม  
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

 
  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำม
เสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม   
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง  สีเขียว       
 
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 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
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2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2 มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ มีกำร 
เอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อื่น 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
 - กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
 - กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
 - กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 - กำรใช้เส้นสำยในกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ เลื่อนต ำแหน่ง 
 - เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและในวันหยุดรำชกำร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ /ค่ำเบี้ย
เลี้ยงเหมำจ่ำยกำรเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ 
  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  - กำรใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบ/ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  - กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม เช่น กำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือ
พวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
  - กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ของรำชกำรเพ่ืองำนส่วนตน 
  - กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลที่มีค่ำอ่ืน ๆ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  -  กำรที่บุคคลปฏิบัติหน้ำที่เอำผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในกำรตัดสินใจ  เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นกำรเสียประโยชน์ของทำงรำชกำร 
  - กำรรบังำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน 
 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจมีโอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
  - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
 4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  
เขต 2 รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
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  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี 
  (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  
เขต 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2  ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ ำนวน 13 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
  1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทำง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริต 
ของผู้บริหำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
  3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำมำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกัน     
กำรทุจริต ประกอบด้วย 

3.1) มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
3.2) มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
3.4) มำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
3.5) มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
3.6) มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.7) มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 

2.การเปิดเผยข้อมูล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำร 
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เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึง
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

3.การใช้งบประมาณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่ 
อย่ำงโปร่งใส ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
ตนเองได ้
 4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแล  
และตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย 

5. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิด  
ควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วม  
ในกำรปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น 

6.การใช้อ านาจ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องมีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน  

ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้อ งถูกต้องครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัด  
ให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ  
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทำงให้ 
ผู้มำติดต่อ สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

8.คุณภาพการด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องมีแนวทำงปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และ

ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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9.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องทบทวนนโยบำยที่ เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริต 
ในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลกรภำยใน 
ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วยนอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง 
ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ จำกทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 

10.การปฏิบัติหน้าที่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องมีแนวทำงปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส 

ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว รวมไปถึ งกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่นเต็ม
ควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ 
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง 
ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1 กำรป้องกันกำรทุจริต : มำตรกำรภำยในเพื่อ

ป้องกันกำรทุจริต 
4 4 16 1 

2 กำรป้องกันกำรทุจริต : กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต 

3 4 12 2 

3 กำรเปิดเผยข้อมูล :  กำรเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงำนผ่ำนเว็บไซด์ส ำนักงำนเป็นไปอย่ำง
เปิดเผยตำมตัวชี้วัด ITA 

3 3 9 3 

4 กำรใช้งบประมำณ : กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

2 3 6 4 

5 กำรใช้งบประมำณ : กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่
ถูกต้องตำมระเบียบ 

2 3 6 5 

6 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร : กำรขอใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 

2 2 4 6 

7 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน : ปรับปรุงคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น เปิดโอกำสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรท ำงำน 

2 2 4 6 
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 แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 

 5      

4   (2) (1)  

3  (4),(5) (3)   

2  (6),(7)    

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
  
 
 
 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
1.กำรป้องกันกำรทุจริต : มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ล ำดับ 1  (เสี่ยงสูงมำก = 16 คะแนน) 
2.กำรป้องกันกำรทุจริต : กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ล ำดับ 2  (เสี่ยงสูง= 12 คะแนน) 
3.กำรเปิดเผยข้อมูล :  กำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนผ่ำนเว็บ
ไซด์ส ำนักงำนเป็นไปอย่ำงเปิดเผยตำมตัวชี้วัด ITA 

ล ำดับ 3  (เสี่ยงสูง= 9 คะแนน) 

4.กำรใช้งบประมำณ : กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

ล ำดับ 4  (ปำนกลำง = 6 คะแนน) 

5.กำรใช้งบประมำณ : กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำม
ระเบียบ 

ล ำดับ 5  (ปำนกลำง = 6 คะแนน) 

6.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร : กำรขอใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 

ล ำดับ 6  (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 

7.กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน : ปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 
กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรท ำงำน 

ล ำดับ 7  (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 
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จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ เสี่ยงสูงมำก เสี่ยงสูง 

และควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง  โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 มี ดังนี้ 
 
 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง  

กำรป้องกันกำรทุจริต : มำตรกำร
ภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 
     เสี่ยงสูง (High) 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

กำรป้องกันกำรทุจริต : กำร
ด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

 
     เสี่ยงสูง (High) 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

กำรเปิดเผยข้อมูล :  กำรเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงำนผ่ำนเว็บไซด์
ส ำนักงำนเป็นไปอย่ำงเปิดเผยตำม
ตัวชี้วัด ITA 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

กำรใช้งบประมำณ : กำรเอ้ือ
ประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

กำรใช้งบประมำณ : กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำม
ระเบียบ 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร : 
กำรขอใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ปฏิบัติตำมระเบียบ 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน : 
ปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 
กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น เปิดโอกำสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรท ำงำน 
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3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. กำรป้องกันกำร
ทุจริต : มำตรกำร
ภำยในเพื่อป้องกันกำร
ทุจริต 

4 4 16 1. จัดท ำมำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำม
โปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตแบบมีส่วนร่วม 
2. เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน    บนเว็บไซต์
ของหน่วยงำน 
3. เผยแพร่กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 
4. ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรกำรและรำยงำนผล 

 

 

 

      

ทุกกลุ่ม
งำน 

2. กำรป้องกันกำร
ทุจริต : กำรด ำเนินกำร
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

3 4 12 1. ประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
2. ประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำร
ทุจริต 
3. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
4. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
5. ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมกิจกรรม 

 

        

ทุกกลุ่ม
งำน 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

3.กำรเปิดเผย
ข้อมูล :  กำร
เปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงำนผ่ำน  
เว็บไซด์ส ำนักงำน
เป็นไปอย่ำง
เปิดเผยตำมตัวชี้วัด 
ITA  

3 3 9 1. เปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำน  
2. เปิดเผยกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำนแก่สำธำรณะ 
3. เปิดเผยกำรบริหำรเงินงบประมำณ 
4. เปิดเผยกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
5. ส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 
6. ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรกำรและรำยงำน
ผล 

 

        

ทุกกลุ่มงำน 

4.กำรใช้
งบประมำณ : กำร
เอ้ือประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

2 3 6 1. จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส 
2. ควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำง
คุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และไม่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
3. ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรเบิก
จ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในเรื่องต่ำง ๆ 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

5.กำรใช้
งบประมำณ : กำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณท่ีไม่
ถูกต้องตำม
ระเบียบ 

2 3 6 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ  
2. ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำร
ทุจริต ปรับฐำนควำมคิดให้บุคลำกร
ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และกำร
ด ำเนินงำน ในด้ำนกำรส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้ำนกำรทุจริต/ให้
ควำมรู้กำรส่งเสริมให้นิติบุคคล
ป้องกันกำรให้สินบน 
4ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรเบิก
จ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในเรื่อง   
ต่ำง ๆ 
 
 

 

        

ทุกกลุ่มงำน 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

6.กำรใช้ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร : 
กำรขอใช้
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรปฏิบัติ
ตำมระเบียบ 

2 2 4 1. ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก
ในเรื่องกำรปฏิบัติตำมระเบียบกำร
ยืมทรัพย์สินของรำชกำร 
2.ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกำร
ยืมทรัพย์สินของรำชกำร 

 

        

ทุกกลุ่มงำน 

7.กำรปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำน : 
ปรับปรุงคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำน 
กำรให้บริกำรให้ดี
ขึ้น เปิดโอกำสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรท ำงำน 

2 2 3 1. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
2. ควบคุม ก ำกับเจ้ำหน้ำที่ให้
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้ 
3. ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงระบบงำน 
 

 

        

ทุกกลุ่มงำน 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


