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ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตํ าแหน่งหน้าที่ไป 
แทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมใน 
การปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ 
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง 
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ใน
เรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจาก  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ 

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ 
กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง 
นโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผล 
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
ขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
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๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่
ทันต่อ สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณ
การงบประมาณไม่ เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหา
ข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ 
และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรม 
สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 
 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 

และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ บ่อยครั้งการควบคุม กํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ของ หน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ 
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป 
ดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรื อการที่บุคคลผู้มี 
อํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์  
จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์  
ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์  
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส  
ที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ มา
ดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วย
ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 
เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทําให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม มีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ 

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 

และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิด 
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบ ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ 
และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง  
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง 
พรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้  
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ  
ที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน(บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทํางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง  

โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง  
ของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ 
ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
ลําดับ ระดับของความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕ - ๒๕ คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 - ๑๔ คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔ - ๘ คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L) 1 - ๓ คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ 

พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
โดยที ่

 
 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ 
ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง 
คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการกําหนด 
การแสดง 

สีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕ - ๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9 - ๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง 
 

สีส้ม 

เสี่ยงปานกลาง (Medium) ๔ - ๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงต่ํา (Low) 1 - ๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 
 

สีเขียว 

 
  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact) 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 
5 
 

10 15 20 25 

4 
 

8 12 16 20 

3 
 

6 9 12 15 

2 
 

4 6 8 10 

1 
 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอน ใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1.1 การตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ท่ีไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กําหนด 
1.2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน 
1.3 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
1.4 การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
1.5 การใช้เวลาราชการทําธุรกิจส่วนตัว 
1.6 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่ตรงตามการปฏิบัติจริงหรือตรงตามความ

จําเป็น 
1.7 การนําวัสดุสํานักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน 
1.8 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.9 การจัดซื้อจัดจ้างแบบผูกขาดร้านค้า/บริษัท 
1.10 การรับเงินทอนจากร้านค้า/บริษัท/อื่น ๆ 
1.11 การรับเงินทองจากการจัดโครงการ/การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ระดับผลกระทบ(ความรุนแรงของความเสียง (Im
pact) 
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1.12 การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
1.13 การย้ายบุคลากรที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
1.14 การดูแล รักษาทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุไม่ต่อเนื่อง 
1.15 การพิจารณาความดีความชอบ/การเลื่อนขั้นเงินเดือนยังไม่มีเกณฑ์การพิจารณา/ตัวชี้วัด

ที่เป็นรูปธรรม 
1.16 การจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 

2) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
จากโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อาจจะเกิดความเสียหายที่จะ

เกิดข้ึน หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม ดังนี้ 
2.1 สูญเสียงบประมาณ 
2.2 เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจหน้าที่ทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบ

ด้วยหน้าที ่
2.3 เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

3) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.1 การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  

3.2 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน 

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ที ่ ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาสใน
การเกิด

ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความหมาย
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1 การตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ท่ีไม่ตรงตามคุณลักษณะ 

ที่กําหนด 
1.11 1.33 1.48 ตํ่า 

2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน 1.22 1.33 1.62 ตํ่า 
3 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน

จากการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.33 1.78 2.37 ตํ่า 

4 การนํารถราชการไปใช้กิจธุระส่วนตัว 1.22 1.56 1.90 ตํ่า 
5 การใช้เวลาราชการทําธุรกิจส่วนตัว 1.67 1.89 3.16 ตํ่า 
6 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่ตรง

ตามการปฏิบัติจริงหรือตรงตามความจําเป็น 
1.33 1.56 2.07 ตํ่า 

7 การนําวัสดุสํานักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน 1.44 1.44 2.07 ตํ่า 
8 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.44 1.67 2.40 ตํ่า 
9 การจัดซื้อจัดจ้างแบบผูกขาดร้านค้า/บริษัท 1.33 1.56 2.07 ตํ่า 

10 การรับเงินทอนจากร้านค้า/บริษัท/อ่ืนๆ 1.22 1.56 1.90 ตํ่า 
11 การรับเงินทอนจากการจัดทําโครงการ/การเบิกจ่าย

งบประมาณ 
1.22 1.56 1.90 ตํ่า 

12 การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 1.11 1.56 1.73 ตํ่า 
13 การย้ายบุคลากรที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 1.22 1.67 2.04 ตํ่า 
14 การดูแล รักษาทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุไม่

ต่อเนื่อง 
1.22 1.44 1.76 ตํ่า 

15 การพิจารณาความดีความชอบ/การเลื่อนขั้น
เงินเดือนยังไม่มีเกณฑ์การพิจารณา/ตัวชี้วัดที่เป็น
รูปธรรม 

1.67 2.00 3.34 ตํ่า 

16 การจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ เอ้ือประโยชน์ให้ 
พวกพ้อง 

1.33 1.67 2.22 ตํ่า 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน จํานวน 4 ประเด็นหลัก (จากระดับความเสี่ยง 4 อันดับแรก) ดังนี้ 

1. การพิจารณาความดีความชอบ/การเลื่อนขั้นเงินเดือนยังไม่มีเกณฑ์การพิจารณา/ตัวชี้วัดที่เป็น
รูปธรรม 

2. การใช้เวลาราชการทําธุรกิจส่วนตัว 
3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ 
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยง ในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง
บริหาร จัดการก่อน 
 

ที ่ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1. การพิจารณาความดีความชอบ/การเลื่อนขั้นเงินเดือน

ยังไม่มีเกณฑ์การพิจารณา/ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 
1.67 2.00 3.34 ตํ่า 

2. การใช้เวลาราชการทําธุรกิจส่วนตัว 1.67 1.89 3.16 ตํ่า 
3 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 4.44 1.67 2.40 ตํ่า 
4. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน

จากการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.33 1.78 2.37 ตํ่า 

 

แผนภูมิระดับของความเสี่ยง (Risk Map) 
 

 
5  

 
    

4  
 

 (1)   

3  
 

 (2),(3), 
(4),(5) 

  

2  
 

    

1  
 

    

 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ระดับผลกระทบ(ความรุนแรงของความเสียง (Im
pact) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ 

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
การพิจารณาความดีความชอบ/การเลื่อนขั้นเงินเดือนยังไม่มีเกณฑ์
การพิจารณา/ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 

ลําดับ 1 (ตํ่า = 3.34 คะแนน)  

การใช้เวลาราชการทําธุรกิจส่วนตัว ลําดับ ๒ (ตํ่า = 3.16 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลําดับ 3 (ตํ่า = 2.40 คะแนน) 
การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ลําดับ 4 (ตํ่า = 2.37 คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  

มีความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 อยู่ใน
ลําดับความเสี่ยงตํ่า ซ่ึงควรมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโอกาสขึ้นมาได้ 
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๒.๓ แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 

การพิจารณาความดีความชอบ/
การเลื่อนขั้นเงินเดือนยังไม่มี
เกณฑ์การพิจารณา/ตัวชี้วัดที่
เป็นรูปธรรม 

1.67 2.00 3.34 1. จัดทําข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานระหวา่งผูบ้ังคับบัญชา
และผู้ใต้บงัคับบญัชาให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. สร้างความเข้าใจในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
3. เปิดเผยผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ 
4.เปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมนิ
โต้แย้งผลการประเมินได ้
 

         ผอ.กลุ่ม 
ทุกกลุ่ม 

การใช้เวลาราชการทําธุรกิจ
ส่วนตัว 

1.67 1.89 3.16 1. สร้างจิตสาํนึกในการเปน็
ข้าราชการที่ด ี
2. กํากบัดูแลโดยผูบ้ังคบับัญชา
และปฏิบตัิตนให้เป็นแบบอย่างที่
ดีแกผู่้ใต้บังคับบัญชา 
 
 

         ผอ.กลุ่ม 
ทุกกลุ่ม 

11 
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12 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

4.44 1.67 2.40 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทาํรายงาน
สรุปการจัดซือ้จัดจ้าง 
รายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานด้านพัสดุ
และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความ 
ไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซือ้จัดจ้าง 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 

         ผอ.กลุ่ม 
ทุกกลุ่ม 
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13 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 

การรับผลประโยชน์หรือการ
เรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

1.33 1.78 2.37 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร  
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน  
ตามราชกจิานุเบกษา ลงวันที่  
5 พฤศจิกายน 2552  
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามคู่มือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน
ของข้าราชการในสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 พ.ศ. 2564 
3. ควบคุมด้วยมาตรการป้องกัน
กรรับสินบน 

         ผอ.กลุ่ม 
ทุกกลุ่ม 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 

ค าชี้แจง  1. การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏบิัติหน้าที่ ที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริต  

หรือก่อนให้เกิดการขดักันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  

 2. การประเมินความเสี่ยงพิจารณาจาก โอกาสที่เกิด และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง ตามเกณฑด์ังนี้ 
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 

ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

รายการความเสี่ยง 
โอกาสที่เกิด ความรุนแรงของผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. การตรวจรับพัสดุครุภัณฑท์ี่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ก าหนด                     

2. การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีไ่ม่เป็นไปตามขั้นตอน                     

3. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผดิชอบ 

                    

4. การน ารถราชการไปใช้กิจธุระส่วนตวั                     

5. การใช้เวลาราชการท าธุรกิจส่วนตัว                     

6. การเบิกค่าตอบแทนการปฏบิัติงานล่วงเวลาทีไ่ม่ตรงตาม 
การปฏิบัติจริงหรือตรงตามความจ าเป็น 

                    

7. การน าวัสดุส านักงานไปใช้ส่วนตัวที่บา้น                     

8. การเอ้ือประโยชนต์่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง                     

9. การจัดซื้อจัดจ้างแบบผูกขาดร้านค้า/บริษัท                     

10. การรับเงินทอนจากร้านคา้/บริษัท/อื่นๆ                     

11. การรับเงินทอนจากการจัดท าโครงการ/การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

                    

12. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์                     

13. การย้ายบุคลากรที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง                     

14. การดูแล รักษาทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุไม่ต่อเนื่อง                     

15. การพิจารณาความดีความชอบ/การเลื่อนขั้นเงินเดือนยังไม่
มีเกณฑ์การพิจารณา/ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 

                    

16. การจัดสรรงบประมาณตา่ง ๆ เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง                     

17. อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................                     

18. อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................                     

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