
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 

หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง 
     1. ค าสั่งคณะท างาน 
     2. บันทึกเชิญประชุม 
     3. รายงานการประชุม 
     4. รูปภาพการด าเนินงาน 

 



 

 

 

        1. ค ำสั่งคณะท ำงำน 



 

 



 

 

 

        2. บันทึกเชิญประชุม 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2562 

ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)  
------------------------------ 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
   …………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
   ...............................................................................................................  
 
ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทรำบ 
   3.1 เกณฑ์และกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
   3.2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
        กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2 

3.3 แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำน   
       เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ  

      
ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 

4.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือจัดท ำร่ำงรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งเกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
   ................................................................ ............................................... 
 
 

 

        3. รำยงำนกำรประชุม 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ประชุมวเิคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2562 

ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)  
…………………………… 

ผู้มาประชุม  
1 นำยต่อศักดิ์  บุญเสือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
2 นำงรัตนมำรินทร์ สืบสำยทองค ำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
3 นำยวิชำ  ท ำเพียร ผู้อ ำนวยกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
4 นำงชุลีพร  สุระโชติ ศึกษำนิเทศก์ 
5 น.ส.สุจินดำ  เนตร์ศิร ิ ศึกษำนิเทศก์ 
6 น.ส.ภัทรพร  เกตุเกิด ศึกษำนิเทศก์ 
7 นำยไพโรจน์  วังบรรณ์ ศึกษำนิเทศก์ 
8 นำงสมมำตร  เพียรชนะ ศึกษำนิเทศก์ 
9 นำงอรวรรณ  ป้อมด ำ ศึกษำนิเทศก์ 
10 น.ส.วันทนำ  เจริญรัตนตระกูล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
11 นำงวิมล  เรืองงำม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
12 นำงอรัญญำ  อำงอน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
13 นำยวรวิน  ชุนด ี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
14 น.ส.สมฤทัย  เรืองงำม เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
15 นำงกรรษพร  กระตุดนำค ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
16 นำงบุณณดำ  หรุ่นเลิศ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
17 นำงพีรดำ  มำพรม นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
18 นำยศรำกร  อำจสมบุญ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
19 นำงธมลณัฎฐ์  กลับภิรมย์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
20 น.ส.นภำดำ  โพธิ์ศรี นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
21 น.ส.ธิมำภรณ์  สมทรง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
22 นำงรัชนี  ค ำศรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
23 น.ส.นงค์เยำว ์ หลำวเพ็ชร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
24 นำยพชร  ลิ้มไทสง นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
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25 ว่ำที่ ร.ต.หญิงสุกัญญำ สมสิงห์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
26 น.ส.สวุกัญจน์  หงส์สิงห์ทอง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
27 นำงนพรัตน์  ตรงดี นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ 
 28 
 29 

น.ส.ล ำเพย  กลิ่นไทย 
นำงศลิษำ  ล้วนดี 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 

30 น.ส.ชนิดำ  วงษ์เนตร นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
31 น.ส.จุฑำรัตน์  ปลื้มมะลัง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
32 น.ส.ศุภรดำ  งำมวิลัย นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
33 น.ส.อัญชรี  มุงวงษำ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
34 น.ส.ชนพิชำ  ทรงเสรีย ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
35 นำงวินุช  อินจงใจ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
36 น.ส.ฐิตำรีย ์ เกิดมำลัย นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
37 นำงอรอนงค์  เดชสนธิ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
38 นำงลักคณำวรรณ วงษ์บุญมี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
39 น.ส.ปัฐยำ  สมบัติวงษ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
40 น.ส.พัชร  นำเหมือง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
41 น.ส.ปนัดดำ  ชวีนะอรรถ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
42 นำยสุรชำติ  บุญอนันต์ ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ ช 3 
43 นำงชญำรัตน์  บุญอนันต์ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
44 นำยบวร  สุขประเสริฐ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
45 น.ส.จุฑำมำศ  สุขประเสริฐ เจ้ำพนักงำนพิมพ์ดีด 
46 นำงนภพร กุลอธิวรโชติ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
47 นำยอ ำนำจ  ชำติส ำรำญ พนักงำนขับรถยนต์ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1 นำยอนุรัฐ  ทิมวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
2 น.ส.ปรำงทอง  ตรีพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
3 นำยศิริวัฒน์  ศิริวรรณ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
4 นำงภคพร  ภู่แสนสอำด เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
5 น.ส.พิณทิพย์  นวลจันทร์ นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร 
6 นำงสำยรุ้ง  หงษ์ค ำดี เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
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7 น.ส.ยุวนฐั  อ ำลำ นิติกรช ำนำญกำร 
8 น.ส.อัญชลี  เกิดเล็ก นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
9 นำยธีระวุฒิ  หงษ์ค ำ นิติกรช ำนำญกำร 
10 นำยจ ำเนียร  ตะกรุดเงิน ช่ำงไม้ ระดับ ช 4 
11 น.ส.วรนชุ  ถมมำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
14 น.ส.บุษรำคัม  ยงยืน เจ้ำหน้ำที่สวัสดิกำร 
15 นำยวิชิต  อินตระวังค์ ยำม 
16 นำยอดิศร  สำยน้อย ยำม 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
               นายต่อศักดิ์  บุญเสือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ประธำนกำรประชุม ด ำเนินกิจกรรมก่อนกำรประชุม ดังนี้ 
พิธีก่อนการประชุม 
  1. พิธีสวดมนต์ไหว้พระ 
  2. พิธีกล่ำวค ำถวำยสัตย์ปฏิญำณตนเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
 “ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งม่ันแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน 
สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางในพระ
บรมราโชวาทตลอดไป 
          3. เพลงสรรเสริญพระบำรมี 
          4. กล่ำวค ำปฏิญญำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต สพป.ลพบุรี เขต 2 ดังนี้ 
คณะผู้บริหำรกำรศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนขอให้ค ำม่ันสัญญำต่อพันธกรณี ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกรูปแบบด้วยกำรขับเคลื่อนโครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 
  1. เราจะร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
  2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา สถานศึกษา 
สังคม และชุมชน 
  3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   3.1 เกณฑ์และการจัดล าดับความเสี่ยง 
             ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 :- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง 
อย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
 

  เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

 
              เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบ 
   ด้านการด าเนนิงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
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)  
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ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
 

    ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง 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 

 
ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

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

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

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       
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    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 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

 
มติที่ประชุม ทราบ 
 
  3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 
       ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 : กระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต 
        1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ 
ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
   - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำส 
ใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง  
กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
             - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
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         2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
           - กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
           - กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
           - กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
           - กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
           - กำรใช้เส้นสำยในกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ เลื่อนต ำแหน่ง 
           - เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและในวันหยุดรำชกำร  
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ /ค่ำเบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำยกำรเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ 
           - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำเป็นเท็จ  
และไม่เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
           - กำรใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบ/ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
                    - กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม เช่น กำรเอ้ือ 
ประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
           - กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ของรำชกำรเพื่องำนส่วนตน 
           - กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลที่มีค่ำอ่ืน ๆ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
            - กำรที่บุคคลปฏิบัติหน้ำที่เอำผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในกำรตัดสินใจ   
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและเป็นกำรเสียประโยชน์ของทำงรำชกำร 
           - กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของ 
หน่วยงำน 
        3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
   - สูญเสียงบประมำณ 
   - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจมีโอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
     - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
        4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
   ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
     - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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    - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
    - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
    - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี 
    (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
    - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
    - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
    - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
    - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    ต่อไปเป็นเอกสารที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 โดยให้ใส่หมำยเลข 1- 4 เป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนด 

โอกำสในกำรเกิด  1  = ต่ ำ 
    2 = ปำนกลำง 
    3 = สูง 
    4 = สูงมำก 
ผลกระทบ   1  = ต่ ำ 
    2 = ปำนกลำง 
    3 = สูง 
    4 = สูงมำก 
 



 

หมายเหตุ ให้แสดงควำมคิดเห็นโดยใส่ค่ำคะแนน 

เกณฑ์ค่ำสถำนะควำมเสี่ยง 
โอกำสในกำรเกิด (1)  ผลกระทบ (2) 

ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูงมำก  ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูงมำก 
1 2 3 4  1 2 3 4 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส 

(1) 
ผลกระทบ 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(1) X (2) 

 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

 

1 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจำ้งไม่เปน็ไปตำมระเบียบ     
2 กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์     
3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ     
4 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง     
5 กำรใช้เส้นสำยในกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ 

เลื่อนต ำแหน่ง 
    

6 เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและใน
วันหยุดรำชกำร คำ่ตอบแทนเจำ้หน้ำที่/  ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เหมำจ่ำยกำรเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ 

    

7 กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และ
สัมมนำเปน็เท็จ  และไม่เปน็ไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

    

8 กำรใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบ/ใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน 

    

9 กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหนำ้ที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่
เหมำะสม เช่น กำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือ
พวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอปุสรรค 

    

10 กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ของรำชกำรเพื่องำนส่วนตน     
11 กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลที่มีค่ำอื่น ๆ จำกผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
     

12 กำรที่บุคคลปฏบิัติหน้ำที่เอำผลประโยชน์สว่นตัวไปพวัพัน
ในกำรตัดสินใจ  เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและเป็นกำร
เสียประโยชน์ของทำงรำชกำร 

    

13 กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/
งำนโดยรวมของหน่วยงำน 

    

14 อื่น ๆ ระบุ....................     
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มติที่ประชุม ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อจัดท าร่างรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
สพป.ลพบรุี เขต 2 : สรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสียงที่เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำฯ ได้วิเครำะห์ผ่ำนแบบฟอร์มวิเครำะห์ควำมเสีย่ง จำกผู้ประเมินทั้งหมด 42 คน โดยก ำหนดเกณฑ์สถำนะควำม
เสี่ยงเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร จัดแบ่ง ดังนี้ 
 
    

 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 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมำก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และ
ประเมินซ้ ำ  
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม   
ปำนกลำง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำม
เสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง  สีเขียว       
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                                            โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่จัดล ำดับโดยเจ้ำหน้ำที่ในส ำนกังำนเขตฯ 
 

 
  
 

 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น  
2 ระดับ คือ ปำนกลำง และระดับต่ ำ โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 และจัดท ำ 
มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง  ดังนี้ 

 
 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

จัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยง 

กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลที่มีค่ำอ่ืน ๆ จำกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ล ำดับ 1  (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 

กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่
เหมำะสม เช่น กำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำม
ช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 

ล ำดับ 2  (ปำนกลำง = 6 คะแนน) 

กำรใช้เส้นสำยในกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อน
ระดับ เลื่อนต ำแหน่ง 

ล ำดับ 3  (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 

กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ 4  (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 
เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
และในวันหยุดรำชกำร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ /ค่ำ
เบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำยกำรเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็น
เท็จ 

ล ำดับ 5  (ต่ ำ = 2 คะแนน) 

กำรใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบ/ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 

ล ำดับ 6  (ต่ ำ = 2 คะแนน) 

กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม
และสัมมนำเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ล ำดับ 7  (ต่ ำ = 2 คะแนน) 
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ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยงมี

มำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือ
ถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

- 

     เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

- 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง  

กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลที่มีค่ำอ่ืน ๆ 
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้
อย่ำงไม่เหมำะสม เช่น กำรเอ้ือประโยชน์
หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน 
กำรสร้ำงอุปสรรค 

  กำรใช้เส้นสำยในกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย 
เลื่อนระดับ เลื่อนต ำแหน่ง 

  กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

  กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

  เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรและในวันหยุดรำชกำร 
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ /ค่ำเบี้ยเลี้ยงเหมำ
จ่ำยกำรเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ 

  กำรใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบ/ใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

     ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเสี่ยง  กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน 
ประชุมและสัมมนำเป็นเท็จ และไม่เป็นไป
ตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

        4. รูปภาพการประชุม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 
2. บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ  
และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ 

   - รายงานการประชุม 
  - รูปภาพการด าเนินงาน 

 

1. รำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 



 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
ค าน า 

 



 

  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)  
 
 

 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2 
13  กุมภำพันธ์  2562 
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หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
 1. หลักกำรและเหตุผล  1 
 2. วัตถุประสงค์  3 
  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for           4 
Conflict of Interest)             

  2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for           6 
  Conflict of Interest) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2  

  3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                       11 
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
  คณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน 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  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ 
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ 
โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย  
ขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (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. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย
หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ 
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง  
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก 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  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 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 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (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 

 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
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 
   

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง 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 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

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

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

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       
 
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 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2 มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ มีกำร 
เอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อื่น 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
 - กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน ์
 - 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 
  - กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจมีโอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
  - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 

- 6 - 



 

 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
เขต 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2  ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ ำนวน 13 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
   2. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
   4. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   5. กำรใช้เส้นสำยในกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ เลื่อนต ำแหน่ง 
   6. เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและในวันหยุดรำชกำร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ /ค่ำเบี้ย
เลี้ยงเหมำจ่ำยกำรเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ 
     7. กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
     8. กำรใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบ/ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
     9. กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม เช่น กำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำม
ช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
     10. กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ของรำชกำรเพ่ืองำนส่วนตน 
     11. กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลที่มีค่ำอ่ืน ๆ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     12. กำรที่บุคคลปฏิบัติหน้ำที่เอำผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในกำรตัดสินใจ  เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองและเป็นกำรเสียประโยชน์ของทำงรำชกำร 
     13. กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน 
 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ 
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง 
ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
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ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลที่มีค่ำอ่ืน ๆ จำกผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
2 4 8 (1) 

2 กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่
เหมำะสม เช่น กำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำม
ช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 

2 3 6 (2) 

3 กำรใช้เส้นสำยในกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อน
ระดับ เลื่อนต ำแหน่ง 

2 2 4 (3) 

4 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2 2 4 (4) 
5 เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

และในวันหยุดรำชกำร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ /ค่ำ
เบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำยกำรเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็น
เท็จ 

2 1 2 (5) 

6 กำรใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบ/ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 

2 1 2 (6) 

7 กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม
และสัมมนำเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

2 1 2 (7) 

 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 5      

4      

3      

2 
(5),(6), 

(7) 
(3),(4) (2) (1)  

1      

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

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลที่มีค่ำอ่ืน ๆ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ล ำดับ 1  (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 
กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม เช่น 
กำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำร
สร้ำงอุปสรรค 

ล ำดับ 2  (ปำนกลำง = 6 คะแนน) 

กำรใช้เส้นสำยในกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ เลื่อน
ต ำแหน่ง 

ล ำดับ 3  (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 

กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ 4  (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 
เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและใน
วันหยุดรำชกำร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ /ค่ำเบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำยกำร
เบิกเงินท่ีเกินจริงหรือเป็นเท็จ 

ล ำดับ 5  (ต่ ำ = 2 คะแนน) 

กำรใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบ/ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ล ำดับ 6  (ต่ ำ = 2 คะแนน) 
กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำเป็น
เท็จ และไม่เป็นไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ล ำดับ 7  (ต่ ำ = 2 คะแนน) 

 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ ปำนกลำงและต่ ำ โดย
สำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี  เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง  

- 

     เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลที่มี
ค่ำอ่ืน ๆ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมี
โอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม เช่น 
กำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำม
ช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำร
สร้ำงอุปสรรค 

  กำรใช้เส้นสำยในกำรบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้ำย เลื่อนระดับ เลื่อนต ำแหน่ง 
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ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

  กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

  กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

  เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำรและใน
วันหยุดรำชกำร ค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ /ค่ำเบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำย
กำรเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ 

  กำรใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำม
ระเบียบ/ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

     ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเสี่ยง  กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำ
ดูงำน ประชุมและสัมมนำเป็นเท็จ 
และไม่เป็นไปตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
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. กำรรับ
ของขวัญหรือของ
ก ำนัลที่มีค่ำอ่ืน ๆ 
จำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2 4 8 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไข ปัญหำกำรทุจริต
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
อย่ำงเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำร
ทุจริต ปรับฐำนควำมคิดให้บุคลำกร
ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

      

ทุกกลุ่มงำน 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
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 

2. กำรใช้ดุลพินิจ
ของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมี
โอกำสใช้อย่ำงไม่
เหมำะสม เช่น 
กำรเอ้ือประโยชน์
หรือให้ควำม
ช่วยเหลือพวก
พ้อง กำรกีดกัน 
กำรสร้ำงอุปสรรค 
 

2 3 6 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ  
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน 
3. จัดท ำและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
คู่มือกำรปฏิบัติงำน ตำมระเบียบฯ 
เพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติได้
ถูกต้องตำมระเบียบ 
 
 
 
 
 
 

 

        

ทุกกลุ่มงำน 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
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. กำรใช้เส้น
สำยในกำรบรรจุ 
แต่งตั้ง โยกย้ำย 
เลื่อนระดับ เลื่อน
ต ำแหน่ง 
 

2 2 4 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 
 
 
 

 

        

ทุกกลุ่มงำน 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
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 

4. กำรเอ้ือ
ประโยชน์ต่อพวก
พ้องในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 
 

2 2 4 1. ควบคุม ก ำกบั ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไข ปัญหำกำรทุจริต
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
อย่ำงเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำร
ทุจริต ปรับฐำนควำมคิดให้บุคลำกร
ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 

        

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์/
กลุ่มพัฒนำ

ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
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. เบิก
ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรและ
ในวันหยุดรำชกำร 
ค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ /ค่ำเบี้ย
เลี้ยงเหมำจ่ำยกำร
เบิกเงินท่ีเกินจริง
หรือเป็นเท็จ 
 

2 1 2 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
2. ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำร
ทุจริต ปรับฐำนควำมคิดให้บุคลำกร
ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 

        

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

 

 
 
 

- 15-  



 

 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
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. กำรใช้รถ
รำชกำรไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบ/ใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วน
ตน 
 

2 1 2 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
2. ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำร
ทุจริต ปรับฐำนควำมคิดให้บุคลำกร
ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 

        

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์/

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
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 

7. กำรจัดท ำ
โครงกำรฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 
ประชุมและ
สัมมนำเป็นเท็จ 
และไม่เป็นไปตำม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

2 1 2 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
2. ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำร
ทุจริต ปรับฐำนควำมคิดให้บุคลำกร
ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 

        

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์/
กลุ่มพัฒนำ

ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 

 
 

 



 

   

 

 
 

2. บนัทึกเสนออนุญาตเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ 



 

   

 
 

 
 
 


