


รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ ตามแบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2                                                                            

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน                                                                                         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment For Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ 
เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ความ
รุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2      
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมและค่าเดินทางไปราชการ 
2. กระบวนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
3. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
4. การใช้ทรัพย์สินและเวลา ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะท าให้
ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ     

ความเสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 
1 การเบิกค่าใช้จ่ายประชุม ฝึกอบรม และค่าเดินทางไป

ราชการ 
5 5 25 (1) 

2 กระบวนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนและระเบียบ 

4 5 20 (2) 

3 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (3) 
4 การใช้ทรัพย์สินและเวลา ของทางราชการ ในเรื่อง

ส่วนตัว 
4 3 12 (4) 



การก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยที ่           
จะเกดิความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

ผลการด าเนินงาน                              
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ        
การ

ด าเนนิการ 

ระดบัความเสีย่ง 
ก่อนด าเนินการ 
(โอกาสที่จะเกดิ 
X ผลกระทบ) 

ระดบัความเสีย่ง 
หลังด าเนนิการ 
(รอบ ๖ เดือน) 
(โอกาสที่จะเกดิ 
X ผลกระทบ) 

หมายเหต ุโอกาส ผล      
กระทบ 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 

1.การเบิก
ค่าใช้จ่าย
ประชุม 
ฝึกอบรม 
และค่า
เดินทางไป
ราชการ 

 

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ขา้ราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลัดเกณฑ์และ
แนวทางค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน และค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ อยา่งเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวการเบิก
ค่าใช้ในการประชุม ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่าย ตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่าย ตามขอ้เท็จจริง เปน็ไป
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกีย่วกับขอ้ร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัตหิน้าที่และการประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

สูง             
(๕ X5 )       
สีแดง 

สูง             
(๕ X5 )       
สีแดง 

กิจกรรม        
จะ
สิ้นสุด
เดือน 
กันยาย
น 
๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปัจจัยที ่           
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

ผลการด าเนินงาน                              
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ        
การด าเนินการ 

ระดบัความเสีย่ง 
ก่อนด าเนินการ 
(โอกาสที่จะเกดิ 
X ผลกระทบ) 

ระดบัความเสีย่ง 
หลังด าเนนิการ 
(รอบ ๖ เดือน) 
(โอกาสที่จะเกดิ 
X ผลกระทบ) 

หมายเหต ุโอกาส ผล      
กระทบ 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 

2. กระบวนการ
จัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามขั้นตอน
และระเบียบ 

4 5 20 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนและแนวทางในการจัดหาพัสดุ 
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท า
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาส
และ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุก
ครั้ง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึง
ความ 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
5. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
6. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

สูง             
(๕ X4 )       
สีแดง 

สูง             
(๕ X4)        
สีแดง 

กิจกรรม        
จะสิน้สดุ

เดือน 

กนัยายน 

๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 



ปัจจัยที ่           
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

ผลการด าเนินงาน                              
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ        
การด าเนินการ 

ระดบัความเสีย่ง 
ก่อนด าเนินการ 
(โอกาสที่จะเกดิ 
X ผลกระทบ) 

ระดบัความเสีย่ง 
หลังด าเนนิการ 
(รอบ ๖ เดือน) 
(โอกาสที่จะเกดิ 
X ผลกระทบ) 

หมายเหต ุโอกาส ผล      
กระทบ 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 

3. การใช้อ านาจ
หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ  
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม
การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
3. จัดท ามาตรฐาน แนวการด าเนินการ
ป้องกันการรับสินบนของข้าราชการ ใน
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีควรรู้ในการปฏิบัติงานเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่
ข้าราชการในสังกัด 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

สูง             
(๕ X3 )       
สีแดง 

สูง             
(๕ X3)        
สีแดง 

กิจกรรม        
จะสิน้สดุ

เดือน 

กนัยายน 

๒๕๖๒ 

 

ปัจจัยที ่           
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

ผลการด าเนินงาน                              
(รอบ ๖ เดือน) 

สถานะ        
การด าเนินการ 

ระดบัความเสีย่ง 
ก่อนด าเนินการ 
(โอกาสที่จะเกดิ 
X ผลกระทบ) 

ระดบัความเสีย่ง 
หลังด าเนนิการ 
(รอบ ๖ เดือน) 
(โอกาสที่จะเกดิ 
X ผลกระทบ) 

หมายเหต ุโอกาส ผล      
กระทบ 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 

4. การใช้ทรัพย์สิน
และเวลา ของทาง
ราชการ ในเรื่อง
ส่วนตัว 

4 3 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของ ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับตามคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

สูง               
( 3X 4)       

สีส้ม 

สูง             
(3 X4)        
สีส้ม 

กิจกรรม        
จะสิน้สดุ

เดือน 

กนัยายน 

๒๕๖๒ 

 



สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน                                               
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2                                                                            

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมและค่าเดินทางไปราชการ 
2. กระบวนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
3. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
4. การใช้ทรัพย์สินและเวลา ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว    

 

ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน   

๑. การด าเนินการในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินการอบรม 
ประชุม สัมมนา ที่ถูกต้องตามระเบียบ อาจเป็นเพราะไม่ทราบระเบียบที่แน่ชัดและชัดเจน 

2.   การจัดหาพัสดุ ยังไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบประจ าทุกเดือน 
2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ 
3. มีมาตรการให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคน ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด                        


