
+ 6 eNi e 
57871n752l057276272/l618n750175 

% 
9t 

~nsuviWuins#nlea@naseu o 
4 

t)~suzn7a w.1.adbb 



+i 

nuiunntennaeu o suunun:ins,ilu/ 
' nu7mu7iaa.nonaueliu+a stun1inn~uatruiunuliua.onuatlelei 

iuat 51 COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
ior'won0iaioiu@zluns~asrunnuwsuila osoaauluaensul 
~awnsnsei»lvaauni5sit~av~qua:tat vonsn~lie1~us 
nsw~natlel/ital#i we»non1us #u~un50w1 
e~du annuasuwins~laruuastutnve~ulna ..o&5 nis 
iauautwnuuwuuiunyanaruuaetunuastl:wait ease eo ~ 
(w.n.d'boo - bdi) qnsmaia~lauuasuumnuas/ewa@iava~in 

• • naennnniuiusu 

(utlpius# lur) 
isnnuuiuins~oleo@naset in o 



 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทน า 1 
 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 ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 

        
ส่วนที่ 3  แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                 ๑๐        
 
ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก                                                                                                   
รูปภำพและกิจกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้
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 ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ท ับ ซ ้อนต ำมมำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ ก ำหนดไว้ 
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ 
โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย  
ขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/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 และไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำ
รำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
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  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 ำกับดูแลไม่ทั่วถึง 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 ำแหน่งหน้ำที่ท่ีบุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ 
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้
เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ  
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจ
เป็นเหตุท ำให้   
  1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
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          พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกันยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต 
และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด ควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ จัดล ำดับควำมเสี่ยง              
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำ 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 ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม  
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 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (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 านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
      - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม เอ้ือประโยชน์
หรือให้ควำมช่วยเหลือ กีดกัน สร้ำงอุปสรรค 
      - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
      - กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยใช้เวลำรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
               - กำรเอ้ือประโยชน์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร    
       - กำรไม่ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติกำรขออนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำร 
      - กำรด ำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมแนวทำงท่ีก ำหนด  
      - กำรก ำกับติดตำมและตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ยังไม่เคร่งครัดเท่ำท่ีควร 
                - กำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
                - กำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศ ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
       - กำรจัดท ำโครงกำร ศึกษำดูงำน ประชุม สัมมนำ 
           3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
      - สูญเสียงบประมำณ 
      - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
       - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
  4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
        - ประกำศเจตจ ำนงสุจริตสู่สำธำรณชน แสดงเจตนำรมณ์ว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรงำน
อย่ำงสุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ให้ยึดถือและแนวทำงปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกคน 
                           - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        - จัดโครงกำรอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้เจ้ำหน้ำที่ 
        - ประกำศปฏิญำณเขตสุจริตและเผยแพร่ค่ำนิยมที่สร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่  
        - เผยแพร่ค่ำนิยมที่สร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
        - ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตน 
        - ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
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  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
        - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและกำรทุจริต                                      
                           - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม มำตรกำรป้องกัน
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
         - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง  

สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 ประจ าปี พ.ศ. 256๖ จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑) เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้ันตอนหรือระเบียบทำงรำชกำรที่ก ำหนด 
๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๓) เจ้ำหน้ำที่น ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
๔) กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้องในกำรคัดเลือก เพ่ือตัดสินบุคคลของหน่วยงำนเข้ำร่วมโครงกำร 

กิจกรรมต่ำงๆ 
  เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ
ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำง
ควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง 

1 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้ันตอนหรือ
ระเบียบทำงรำชกำรที่ก ำหนด 

๓ ๓ ๑๒ (1) 

2 ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ๒ ๔ ๘ (2) 

๓ เจ้ำหน้ำที่น ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

๒ ๓ ๖ (๓) 

๔ กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้องในกำรคัดเลือก 
เพ่ือตัดสินบุคคลของหน่วยงำนเข้ำร่วมโครงกำร 
กิจกรรมต่ำงๆ 

๑ ๓ ๓ (๔) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5       

4  (๒) (๑)   

3 (๔) (๓)    

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้ันตอนหรือระเบียบทำง
รำชกำรที่ก ำหนด 

ล ำดับ 1  (สูง = ๑๒ คะแนน) 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ 2  (ปำนกลำง = ๘ คะแนน) 

เจ้ำหน้ำที่น ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ล ำดับ 3  (ปำนกลำง = ๖ คะแนน) 

กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้องในกำรคัดเลือก เพ่ือตัดสิน
บุคคลของหน่วยงำนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ 

ล ำดับ 4  (ต่ ำ = ๓ คะแนน) 
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จำกตำรำงวิ เครำะห์ ค วำม เสี่ ย ง สำมำรถจ ำแนกระดับควำม เสี่ ย ง ออกเป็ น  ๓  ระดับ  คื อ  สู ง                       
ปำนกลำงและต่ ำ โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์                 
ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 256๖ มี ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เ    เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง  

                   - 

     เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

-เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำม
ขั้นตอนหรือระเบียบทำงรำชกำรที่
ก ำหนด 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

-ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 
-เจ้ำหน้ำที่น ำทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

     ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเสี่ยง -กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
ในกำรคัดเลือก เพ่ือตัดสินบุคคล
ของหน่วยงำนเข้ำร่วมโครงกำร 
กิจกรรมต่ำงๆ 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
        มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ โอกาส 

 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ต.ค.
๖๕ 

พ.ย.
๖๕ 

ธ.ค.
๖๕ 

ม.ค.
๖๖ 

ก.พ.
๖๖ 

มี.ค.
๖๖ 

เม.ย.
๖๖ 

พ.ค.
๖๖ 

มิ.ย.
๖๖ 

1. เจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบัติงำนไม่เป็นไป
ตำมขั้นตอนหรือ
ระเบียบทำงรำชกำร
ที่ก ำหนด 

๓ ๔ ๑๒  ๑. ควบคุม ก ำกับดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมประกำศเจตจ ำนงใน
กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ประกำศโยบำยไมร่ับของขวัญ
คู่มือผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและมำตรกำรป้องกันและแก้ไข ปัญหำ
กำรทุจริตและประพฤตมิิชอบอย่ำงเคร่งครัด  
๒. จัดท ำคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนรำยบคุคลเพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
๓. ผู้บังคับบญัชำทุกระดับ ควบคมุดู ก ำกับ 
ดูแล เฝ้ำระวัง สังเกต ตรวจสอบขำ้รำชกำร
และบุคลำกรอย่ำงเขม้งวด ตลอดเวลำ 
 
     

         

ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

2. ผลประโยชน์                  
ทับซ้อนในกำรจัดซื้อ            
จัดจ้ำง 
 
 
 
 
 

๒ ๔ ๘ 1. จัดท ำร่ำง TOR ในรูปของคณะกรรมกำร 
แต่งตั้งผู้ที่ไมเ่กี่ยวข้องกับกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและ
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถจดัท ำ TOR   
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑแ์ละแนวทำง 
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง 
๓. จัดโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๔. จัดโครงกำรอบรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
และพัฒนำควำมรู้ด้ำนปรำบปรำมกำรทุจริต
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 
 
 

 
 
 

        

ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3 แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

- ๑๐ - 
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รายงานการประชุม 
คณะท างานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร ๑ ชั้น ๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
........................................................ 

ผู้มาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายปฐมเกียรติ ไชยค า ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ เป็น                
กำรประเมินที่มีจุดมุ่งหมำยที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน
ภำครัฐ จะประเมินระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๖ ใช้ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนทั้ง ๑๐ ด้ำน ได้แก่    
                    
 

๑. นำยปฐมเกียรติ ไชยค ำ 
๒. นำยสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ 
๓. นำงสำวมยุรีย์ เนตรศิลำนนท์ 
๔. นำยพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ 
๕. นำงนิพำ พงษ์สมถ้อย 
๖. นำงสำววรรณพร โยธำนำรถ 
๗. นำงสำวสงกรำนต์ ปทุมำสูตร 
๘. จ่ำเอกวิชำ รอดแดง 
๙. นำงสำวแหวนไพลิน เย็นสุข 
๑๐. นำงจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ 
๑๑. นำงสำวเบญจมำศ  กลิ่นหอม 
๑๒. นำงสำวกรองเพชร เหล่ำหล้ำ 
 
๑๓. นำงสุพิชชำ ศรีวิจิตรวรกุล 
 
๑๔. นำงทวีทรัพย์ สินปรีดี 
๑๕. นำยสหพร สกนธ์ก ำแหง 
๑๖. นำงวัชรี ศรแก้ว 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ศึกษำนิเทศก์ 
นิติกรปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกฎหมำยและคดี   



-๒- 
๑) การปฏิบัติหน้าที่  ๒) การใช้งบประมาณ ๓) การใช้อ านาจ ๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ                      
๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๖) คุณภาพการด าเนินงาน ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘) การปรับปรุงระบบ                  
การท างาน ๙) การเปิดเผยข้อมูล ๑๐) การป้องกันการทุจริต ส่วนรายละเอียดรอผู้รับผิดชอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ แจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มีภำรกิจกำรจัดท ำรำยงำน                   
กำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการประเมินใน
เครื่องมือแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จึงแต่งตั้งคณะท างานด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำน                    
กำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตามค าสั่งส านักงาน                  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ที่ ๒๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพ่ือ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละกลุ่มงำนของ
หน่วยงำน รำยละเอียดผลกำรประเมิน เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยง ก ำหนดมำตรกำรและกำรด ำเนินกำร
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต และเชิญคณะท างานเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ๔.๑ การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ในส่วนของกำรจัดท ำรำยงำนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน มีกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์                    
ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  

2. ความเสี่ ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  

 
 
 
 



                                            -๓- 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม การจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
      การด าเนินการการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี ้

    ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์         
ทับซ้อน 
                          - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 
               - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ กีดกัน สร้างอุปสรรค 
              - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง              
ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
             - กระบวนงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว 
       2) การพิจารณากระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 
                   - การเอ้ือประโยชน์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ    
                   - การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ 
                   - การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด  
                   - การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ยังไม่เคร่งครัดเท่าท่ีควร 
                             - การเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่  
                3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
                    - สูญเสียงบประมาณ 
                    - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ 
                    - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
              4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
         (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  
              - ประกาศเจตจ านงสุจริตสู่สาธารณชน แสดงเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารงานอย่างสุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้ยึดถือและแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากร 
ทุกคน 



                                                             -๔- 
                      - ประกาศปฏิญาณเขตสุจริตและเผยแพร่ค่านิยมที่สร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  

                  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  
              - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทุจริต                                      
                                - การเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
มาตรการป้องกันการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
             - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง 

1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนหรือ
ระเบียบทางราชการที่ก าหนด 

๓ ๓ ๙ (1) 

2 ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ ๔ ๘ (2) 

๓ เจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

๒ ๓ ๖ (๓) 

๔ การเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการคัดเลือก 
เพ่ือตัดสินบุคคลของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ 

๑ ๕ ๕ (๔) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5 (๔)      

4  (๒) (๑)   

3  (๓)    

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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-๕- 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนหรือระเบียบทาง
ราชการที่ก าหนด 

ล าดับ 1  (สูง = ๙ คะแนน) 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 2  (สูง = ๘ คะแนน) 

เจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ล าดับ 3  (ปานกลาง = ๖ คะแนน) 

การเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการคัดเลือก เพ่ือตัดสิน
บุคคลของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

ล าดับ 4  (ต่ า = ๕ คะแนน) 

 
 

จากตารางวิ เคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูง                     
ปานกลางและต่ า โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.256๖ ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง  

                   - 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือระเบียบทางราชการที่
ก าหนด 
-ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

-เจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

     ต่ า (Low) ยอมรับความเสี่ยง -การเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
ในการคัดเลือก เพ่ือตัดสินบุคคล
ของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ 
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