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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง 
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ
สวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่
สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทํา
ความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเร่ืองดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการ
ถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย   
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดําเนินการวิเคราะหความเส่ียง
เกี่ยวกับ   การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหาร
ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจาก  การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงดานกลยุทธ  (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอ  
กลยุทธที่กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย 
เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบ 
ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร  
  2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน  (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ  
  3. ความเ ส่ียงดานการเ งิน  (Financial Risk: F) เปนความเ ส่ียงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอ
สถานการณ หรือเปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเงินขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ 
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และ ไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน 
การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว  
  4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม
ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การราง
สัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยคร้ัง
การควบคุม กํากับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ที่
บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไม
รูตัวทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แต
รวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจให
ญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลให
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเส่ียงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทํา
ใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี
สถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมี
โอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในคร้ังนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ  
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยให
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น 
และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให   
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
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  2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ      
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปด
โอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย  ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม              
เปนแบบอยางที่ดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  
  ๔. เพ่ือสรางความเช่ือม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และ
จัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชน
ทับซอน ไดแกระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และ
ระดับความเส่ียง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข 
หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยคร้ัง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดําเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 

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 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
 ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑ                 
ในการ จัดแบง ดังน้ี 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา 

หรือถายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ตารางระดับของความเส่ียง (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. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับ       
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 1.1 กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ ในเวลาราชการ เพื่อประโยชนสวนตน 
 1.2 กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยสินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใชงานอยางไมเหมาะสม 
เกิดความส้ินเปลือง ไดแก การใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต วัสดุสํานักงาน รถราชการ การใชกระแสไฟฟา 
 1.3 กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ
เอ้ือประโยชนหรอืใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 
 1.4 กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการกํากับ ติดตามการทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 2.1 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวของ 

2.2 การใชวัสดุ อุปกรณของทางราชการ 
2.3 การใชเวลาราชการเพื่อประโยชนสวนตน 
2.4 การตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ 
2.5 การจัดหาพัสดุ 
2.6 การเบิกคาใชจายในการประชุม ฝกอบรม และคาเดินทางไปราชการ  
2.7 การเบิกคาตอบแทน 
2.8 การใชรถราชการ 
2.9 การทํางานไมเรียงลําดับความเรงดวน 

  2.10 การวิเคราะหงานในแตละกลุมงานในเขตพ้ืนท่ี   
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 3.1 สูญเสียงบประมาณ 
 3.2 เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาท่ีทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที่ 
  3.3 เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 
  3.4 เกิดคานิยมองคกรที่ไมถูกตอง และเปนแบบอยางที่ไมดีสําหรับคนรุนหลัง 
 4) แนวทางการปองความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 4.1 การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน 
  4.1.1 การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.1.2  เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาที่ 
  4.1.3 จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
  4.1.4 การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางที่ดี 
  4.1.5 อบรมเสริมสรางความรู ใหสามารถแยะแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับ
ผลประโยชนสวนรวม 
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  4.2  การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 
  4.2.1 การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 
  4.2.2 การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
  4.2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
  4.2.4 จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.2.5 จัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย    เขต 2 
  4.2.6 อบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรูในการปฏิบัติงาน 
 
สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ประจําป พ.ศ. 2564 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน
ทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวของ 
2. การวิเคราะหงานไมเปนไปตามภารกิจงานทําใหงานลาชาไมเปนไปตามกําหนด 
3. การใชทรัพยสินและเวลา ของทางราชการในเร่ืองสวนตัว 
4. การเบิกคาใชจายในการประชุม ฝกอบรม และคาเดินทางไปราชการ  

 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจ ะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเส่ียงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลําดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

1 การปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

3 3 9 (1) 

2 การวิเคราะหงานไมเปนไปตามภารกิจงานทําใหงาน
ลาชาไมเปนไปตามกําหนด 

3 2 6 (2) 

3 การใชทรัพยสินและเวลา ของทางราชการในเรื่อง
สวนตัว 

2 2 4 (3) 

4 การเบิกคาใชจายในการประชุม ฝกอบรม และคา
เดินทางไปราชการ  

2 2 4 (4) 
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แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
  

5       

4      

3   (1)   

2  (3) , (4) (2)   

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เส่ียงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนได ดังน้ี 
 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

การปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวของ ลําดับ 1  (สูง = 9 คะแนน) 
การวิเคราะหงานไมเปนไปตามภารกิจงานทําใหงานลาชาไมเปนไปตาม
กําหนด 

ลําดับ 2  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

การใชทรัพยสินและเวลา ของทางราชการในเรื่องสวนตัว ลําดับ 3  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

การเบิกคาใชจายในการประชุม ฝกอบรม และคาเดินทางไปราชการ ลําดับ 4  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
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จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง 
โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจําปงบประมาณ 2564 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเส่ียง 
เ    เส่ียงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเส่ียง 

และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได  

การปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวของ 

     ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การวิเคราะหงานไมเปนไป 
ตามภารกิจงานทําใหงานลาชาไม
เปนไปตามกําหนด 
- การใชทรัพยสินและเวลา ของ 
ทางราชการในเรื่องสวนตัว 
- การเบิกคาใชจายในการ 
ประชุม ฝกอบรม และคาเดินทาง
ไปราชการ 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

ปจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
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. การปฏิบัติงานไม
เปนไปตามขั้นตอนและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

3 3 9 1. ใหขาราชการ และบุคลากรจัดทําคูมือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกงาน 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและ
บุคลากร ใหปฏิบัติตามคูมือและขั้นตอนอยาง
เครงครัด 
3. ติดตามและประเมินผลขาราชการและ
บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามคูมือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยาง
สม่ําเสมอ 
 4. เสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของแก
ขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
5. PLC ภารกิจงานของแตละกลุม/หนวย 
เพื่อใหทราบถึงกระบวนงานที่ปฏิบัติเปน
ประจํา 

         

ทุกกลุม/หนวย 

 
 
 
 
 
 



 
 

11 

ปจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
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. การวิเคราะหงานไม
เปนไปตามภารกิจงาน
ทําใหงานลาชาไมเปนไป
ตามกําหนด 

3 2 6 1. ศึกษา วิเคราะหภารกิจงานตามโครงสราง
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงาน
ของแตละกลุม/หนวย 
2. PLC ภารกิจงานของแตละกลุม/หนวย 
เพื่อใหทราบถึงกระบวนงานที่ปฏิบัติเปน
ประจํา 
3. การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4. ติดตามและประเมินผลขาราชการและ
บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามคูมือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยาง
สม่ําเสมอ 
 
 

         

ทุกกลุม/หนวย 
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ปจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
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. การใชทรัพยสินและ
เวลา ของทางราชการใน
เรื่องสวนตัว 

2 2 4 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัต ิ ตามประมวลจริยธรรมของ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตามคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
3. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
และหลักธรรมาภิบาลในองคกร 
 

         

ทุกกลุม/หนวย 
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ปจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
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 

4. การเบิกคาใชจายใน
การประชุม ฝกอบรม 
และคาเดินทางไป
ราชการ 

2 2 4 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิก
คาใชจายในการประชุม ฝกอบรมและศึกษาดู
งาน และคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบดานการเบิกจาย ตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจาย ตามขอเท็จจริง เปนไป
ดวยความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 

         

ทุกกลุม/หนวย 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 



 
 

บรรยากาศการประชุม 
สรุปการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทบัซอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  วันที่  11  กุมภาพันธ  2564 ณ หองประชุมสุนทราภิรมย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

               
 

 



 
 

บรรยากาศการประชุมการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
ของกลุม/หนวย ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
1. กลุมอํานวยการ 

             

 
 

2. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

              

 

3. กลุมนโยบายและแผน 

             

 

 



 
 

4. กลุมบริหารงานบุคคล                                                                    

                         

 

5. กลุมบริหารงานการเงินสินทรัพย 

             

 

6. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

              

 

 

 

       

 



 
 

7. กลุมกฎหมายและคดี 
 

             
 
 

8. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

             

 

9.  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

            
 
 
 
 



 
 

    10.  หนวยตรวจสอบภายใน 

 

             
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 






