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ค าน า 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้
มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน       

1. การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                          ๔ 
    (Risk Assessment for Conflict of Interest)   

  2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                         6 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการ
แสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศอีกด้วย   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
ขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่
ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณ



๒ 

 

ไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การ
วิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และ
การเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เกีย่วข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะ
เกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้ง
พรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือ
การที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของ
โอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
ทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทราบถึง
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   



๓ 

 

  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้าง สืบทอด วัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้
เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนนิงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง  

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

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้(Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน
การจัดแบ่ง ดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 
มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

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

สีแดง   

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

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

                    โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
   - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร มีโอกาสที่เอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
   - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ การก าหนดมาตรการ กลไก การก ากับ 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   - กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์การท างาน  
   - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
   - กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   -  การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้พวกพ้อง เครือญาติ หรือธุรกิจของตนเอง 
            -  การจัดสรรงบประมาณที่เอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

  -  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เคร่งครัดเท่าที่ควร 
  -  การคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการรับรางวัลหรือเป็นตัวแทน 

อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือเครือญาติ 
   -  การใช้วัสดุอุปกรณ์หรือรถราชการ อาจมีการน าไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 

  -  การเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  -  การกระท าที่ เกิดการละเลยไม่ปฏิบัติหรือท าตามระเบียบ และมีความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว อาจส่อไปในทางทุจริต 

  3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
   -  สูญเสียงบประมาณ 
            -  เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติงานใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิ
ชอบด้วยหน้าที่ 
  -  เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
  -  งานที่รับผิดชอบและด าเนินการเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม 
  -  ได้วัสดุอุปกรณ์ หรือคุณภาพของงานที่จ้างท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
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 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
   - ประกาศเจตนารมณ/์นโยบาย 
   - ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
   - ก าหนดแนวทางการให้และรับของขวัญ 
   - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับเกณฑ์การประเมิน ITA 
   - การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
   - ปลุกจิตส านึกบุคลากรเรื่องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของราชการ 

  - ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

  - ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  - ก าหนดมาตรการการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ 

  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
   - พัฒนาและยกระดับเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
   - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน 
   - ก าหนดมาตรการ กลไก การปฏิบัติงาน 
   - ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

  - ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  - ก าหนดมาตรการการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ 
 

   - สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต 
   - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน จ านวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   2. การเรียกรับผลประโยชน์ รับสินบน หรือรับของขวัญ 
   3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
   4. การสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลไม่โปร่งใส 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง
ในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน 



๘ 

 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 3 5 15 (1) 
2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  ๓ 4 12 (2) 
3 การสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลไม่โปร่งใส 3 3 9 (3) 
4 การเรียกรับผลประโยชน์ รับสินบน หรือรับของขวัญ  3 2 6 (4) 

 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)    
  

5   (1)   

4   (2)   

3   (3)   

2   (4)   

1      

 1 2 3 4 5 

                       โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1  (สูงมาก = 1๕ คะแนน) 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  ล าดับ 2  (สูง = 12 คะแนน) 
การสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลไม่โปร่งใส ล าดับ 3  (สูง = 9 คะแนน)  
การเรียกรับผลประโยชน์ รับสินบน หรือรับของขวัญ   ล าดับ 4  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 
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 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง 
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

1. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
2. การสรรหาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไม่โปร่งใส 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

1. การเรียกรับผลประโยชน์ รับ
สินบน หรือรับของขวัญ 

     ต่ า (Low) - - 
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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. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

๓ 5 ๑5 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจ้าง 
และมาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดซ้ือ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท า
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างทุกเดือนและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองความไม่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4. สร้างความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซ้ือจัดจ้างของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 



11 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

2. การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 
 
  

3 4 12 ๑. แจ้งแนวปฏิบัติ มาตรการการใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการในเรื่องการใช้รถราชการและลด
การใช้พลังงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่มี
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
อย่างเคร่งครัด 
5. ให้ความรู้กับข้าราชการและบุคลากรใน
เรื่องเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
และการด าเนินงานท่ีอาจเป็นผลประโยชน์      
ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 
 

         

กลุ่ม
อ านวยการ 
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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. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3. การสรรหาและ
บริหารทรัพยากร
บุคคลไม่โปร่งใส  
 
 
 

3 3 9 ๑.  ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงการ
ด าเนินงานตามประกาศ เรื่อง เจตจ านงใน
การบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 เพ่ือให้ข้าราชการทุกระดับได้ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถและไมล่ะเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและด าเนินงาน
ตามประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ี  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ ปี
พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อย่าง
เคร่งครัด   
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
อย่างเคร่งครัด  
 

         

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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ปัจจัยท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง  

ระยะเวลาด าเนินการ 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผู้รับผิดชอบ 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64  

4. การเรียกรับ
ผลประโยชน์ รับ
สินบน หรือรับ
ของขวัญ 
 
 

3 2 6  1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏบิัติตามมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับ
สินบนของเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
 

          กลุ่มกฎหมาย
และคดี 
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ภาคผนวก 
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