
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
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การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ 
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจนต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพล
ผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน
เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฎิบัตงิานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
   

   
การจดัการความเสี่ยง (RM) 

 

 ความเสี่ยง (Risk) 
          ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบ
หรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การ
ปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร  

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ  
ความเสี่ยงจ าแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
          1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 
          2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 
          3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR) 
          4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 
ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) 
          ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดข้ึนได้อย่างไรและท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
ปัจจัยความเสี่ยงพิจารณาได้จาก 
          1) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 
          2) ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการท างาน ฯลฯ 
 
 
 
 



                                                  
   

   

 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
          การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
          1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง 
          2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความ
เสี่ยง 
          3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
          การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการ
ความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 
          1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการ
จัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
          2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบ
วิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
          3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้
ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
          4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจ
ยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 
การควบคุม (Control) 
          การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้
การด าเนินบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 
          1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
          2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นแล้ว 
          3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
          4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดข้ึนให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
   

   

ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) 

 
              ผลประโยชน์ทับซอ้น หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้
ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อ านวยการของบริษัทเอกชน หรือ 
หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) 
อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ล าเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจ
ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรม
จริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 
              ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ 
1. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม    
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน   
3. ผลประโยชน์ขัดกัน  
              ผลประโยชน์ทับซอ้น ความหมายของ ส านักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท า ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนา     หรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 



                                                  
   

   

               แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอย่างต่อหน่วยงานหรือองค์การ
หรือต่อส่วนรวมแต่ด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และเพ่ือนฝูง  
2.ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน 
และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการ และองค์กรในระดับ
ท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าคาวมเสียหายตั้งแต่ไม่ก่ีร้อยบาทไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบาง
กรณีความเสียมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย 
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จ ากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติในการตัดสินใจหรือ
ด าเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่บุคคลด ารงต าแหน่งซ้อน
กันในสองหน่วยงานน อันก่อให้เกิดการท าบทบาทที่ขัดดแย้งกัน และมีการใช้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งไปรับใช
ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง 
4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น รูปแบบหนึ่งของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากท้ังสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ต าแหนงหน้าที่ส าหรับมุ่งตอบสนอง ต่อผลประโยชน์
ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก 
สรุป ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง 
1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน่าที่การงาน 
5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว 
6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน 
9. การปิดบังความผิด 
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมูนญ  
1. มาตรการคัดสรรคนดีเขาสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
2. การก าหนดมาตรการป้องกนการทุจริตในต าแหน่ง 
3. การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อานาจ 
4. การมส่วนรวมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
  



                                                  
   

   

การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
- การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ขัดกัน 
- การให้แสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน 
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อานาจ 
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(1) หลักนิติธรรม 
(2) หลักคุณธรรม 
(3) หลักความโปร่งใส 
(4) หลักการมีส่วนรวม 
(5) หลักความรับผิดชอบ 
(6) หลักความคุ้มค่า 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประดยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee if Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุท าให้ 

1.  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณ์ที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. กรปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความรึคุณธรรมความ 
มีจริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้  ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ 
ทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
 
 



                                                  
   

   

 

1.  เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้ 
เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 

2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ 

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียีนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียและประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
   

   

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ
เสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยงโดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณณา ที่ไมส่ามารถระบุเป็นตัวเลข 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 ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณ
ของระดั บ โ อกาสที่ จ ะ เ กิ ดคว าม เสี่ ย ง  (Likelihood) กั บ ระดั บคว ามรุ นแร งของผลกร ะทบ  (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 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (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
การ จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง 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 แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       

 

 

 

 



                                                  
   

   

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

5
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

   2.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 

 1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.  การใช้งบประมาณ   
2.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3.  การปฏิบัติการนิเทศ 
4.  การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019 
 

 2. กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.  การใช้งบประมาณ   
2.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
3.  การปฏิบัติการนิเทศ   
4.  การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   
  4.1  บ้านพัก 
  4.2  ส านักงาน 

3.ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
1.  การใช้งบประมาณ   
2.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
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3.  การปฏิบัติการนิเทศ   
4.  การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   
  4.1  บ้านพัก 
  4.2  ส านักงาน 

 4.  แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วย 

 (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

- จัดอบรมให้กับบุคลากรเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมีความรัดกุม ไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ส่งผล 
งานโดยเด็ดขาด และควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 

- ผู้บังคับบัญชา ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง ก ากับ ติดตาม  
การด าเนนิงานด้านการประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด  

- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ควรมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบข้อมูล หรือแต่งตั้งกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การตรวจสอบซ้ าาอีกครั้งหนึ่งในกรณี
ที่มีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน 
          -  ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วทั้งองค์กร 
      -  บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ เช่น มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามรัฐธรรมนูญ  การมีประมวลจริยธรรมและห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 
      -  การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      -  การเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
      -  จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมในกับเจ้าหน้าที่ 
      -  การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
      -  ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนดี 
      -  การเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต และมอบนโยบายทุกเช้าวันจันทร์แรก
ของเดือนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน   
  (2)  การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 

1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  ควบคุม  ก ากับ   ดูแล  เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     (หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ 207 - 211) 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     (หมวด 13 การบริหารพัสดุ มาตรา 
112-113) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยเคร่งครัด   
   2. เปิดเผยข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
   3. มีความโปร่งใสในกระบวนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 



                                                  
   

   

4. ให้ความเป็นธรรมกับผู้ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
                               5. เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง  ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ขอยืม 
   6.  ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก การปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ 
   7.  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ในราชการ 
   8.  มีส่วนในการน ามาพิจารณาความดีความชอบ 
   9.  การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งในและเป็นธรรม 
   10.  การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
   11.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
   12.  จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   13.  การประกมาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   14.  ประกาศมาตรการด าเนินการการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนดความเสี่ยงที่ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จ านวน 4 ประเด็นหลัก   ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
-     การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) 

-  การปฏิบัติการนิเทศ   
     -  การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   
  1.บ้านพัก 
  2. ส านักงาน 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 
- การใช้งบประมาณ 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
   -     การแต่งตั้งกรรมการสอบวินัย  

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
 
 
 



                                                  
   

   

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 

1 การใช้งบประมาณ   3 4 12 2 

2 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   

 
3 5 15 1 

3 การปฏิบัติการนิเทศ   1 1 1 4 

4 

การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) 
ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   

1  บ้านพัก 

2  ส านักงาน 

 

3 1 3 3 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

5
 
5 

     

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

จากแผนภูมความเสี่ยง (Risk Map) ทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าเร็จของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   ล าดับที่ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การใช้งบประมาณ   ล าดับที่ 2 (สูง = 12 คะแนน) 

การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัส 2019   

1  บ้านพัก 

2  ส านักงาน 

ล าดับที่ 3 (ต่ า = 3 คะแนน) 

การปฏิบัติการนิเทศ   ล าดับที่ 4 (ต่ า = 1 คะแนน) 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออก เป็น  4  ระะดับ  คือ สูงมาก สูง     

ปานกลาง และต่ า  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณงบประมาณ 2564  ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 

 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด 
และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

-การเอ้ือประโยชน์ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
-การย้ายข้าราชการครูต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 

เสี่ยงสูง (High) 

 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการ
ลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

 

-การปฏิบัติงานพิเศษที่ไม่ใช่
ประโยชน์ของทางการการ 

-ประมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ใน
การก่อสร้างและซ่อมแซม 

-การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ 

ปานกลาง (Medium) 

 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม     
ความเสี่ยง 

 

 

-การมาปฏิบัติราชการ 

-การจัดอบรมที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

-การจัดตั้งงบประมาณ 

ต่ า (Low) 

 

 

 

-การแต่งตั้งกรรมการสอบวินัย 



                                                        

ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 

 
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.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   3 5 15  

1  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เอาทรัพย์สินของทางราชการ ไปเป็นของ
ส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด 

   
ห้ามบุคลากรในหน่วยงาน น าทรัพย์สินขออง
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 

         

บริหารงาน
การเงินฯ 

2  ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

   
ผู้ประสงค์ขอยืมต้องจัดท าหนังสือ หรือค า
ร้องขอยืมเป็นลายลักณ์อักษร 

         
บริหารงาน
การเงินฯ 

3  ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

   เมื่อผู้ประสงค์ขอยืมท าหนังสือ หรือค าร้อง
ขอยืมแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบบันทึก
เสนอผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ มอบหมาย 
พิจารณาลงนามอนุมัติ 

         

บริหารงาน
การเงินฯ 

 

 



                                                        

ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

 

 มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอ

บ 

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 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน า
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

   
ห้ามบุคลากรในหน่วยงานให้
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการน า
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้
รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน
ของท่าน 

         

อ านวยการ 

บริหารงาน
การเงินฯ 

5  ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

   จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และแนว
ปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

         

อ านวยการ 

บริหารงาน
การเงินฯ 

6  หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ใช้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพร้องมากน้อยเพียงใด 

   ก ากับ ติดตาม การตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี ให้เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

         

อ านวยการ 

บริหารงาน
การเงินฯ 

 



                                                        

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 

การใช้งบประมาณ   3 4 12  

1.ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่านมากน้อยเพียงใด 

   - เผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 – 2 ของ
หน่วยงาน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
– 2 ของหน่วยงาน โดยแจ้งหนังสือเวียนให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบ 

         

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

2.หน่วยงานของท่านใช้จ่าย 
งบประมาณโดยค านึงถึง ประเด็น 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
*คุ้มค่า 
*ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบ 
ประมาณที่ตั้งไว้ 

   - หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2564 ตามรายการในแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
หน่วยงาน 

- หน่วยงานมีการอนุมัติโครงการ เพ่ือให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของแหล่งงบประมาณ 

         

กลุ่มนโยบาย
และแผน 



                                                        

- หน่วยงานมีการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
หน่วยงาน ผ่านการประชุมคุณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน และมีการ
ถ่ายทอดผ่านการประชุมออนไลน์ให้
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเข้าร่วมประชุมด้วย 

3. หน่วยงานของท่านใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

   - หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2564 ตามรายการในแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
หน่วยงาน 

- หน่วยงานมีการอนุมัติโครงการ เพ่ือให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของแหล่งงบประมาณ 

- หน่วยงานมีการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
หน่วยงาน ผ่านการประชุมคุณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน และมีการ
ถ่ายทอดผ่านการประชุมออนไลน์ให้
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเข้าร่วมประชุมด้วย 

         

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

 

 



                                                        

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 

การใช้งบประมาณ   3 4 12  

4  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่า
ท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

   ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้ความส าคัญใน
การตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
และ 

ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  

         

บริหารงาน
การเงินฯ 

5  หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน 
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

*  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
*  เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด 
รายหนึ่ง 

 

    มีมาตรการ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ดังนี้ 
๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควบคุม ก ากับ
ดูแล เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

         

 



                                                        

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด  
๒.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.มีความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
๔.ให้ความเป็นธรรมกบัคู่ค้าทุกราย 
๕.เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีส่วนได้
เสียกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
๖.จัดให้มีโครงการอบรม  ประชุม สัมมนา 
ให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง แก่บุคลากรในสังกัด ให้
เข้าในบทบาท หน้าที่ เมื่อได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการต่าง ๆ  
๗.คณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ต้องตรวจรับหรือตรวจการ
จ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามท่ีจัดซื้อจัด
จ้างทุกครั้ง 
 

6  หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน 
 มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบ 
ประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย 
เพียงใด 

*  สอบถาม 

*  ทักท้วง 

*  ร้องเรียน 
 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  มีการประชุมติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน  โดย
ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมในระบบ google 
meet หากมีบุคลการท่านใดมีข้อสงสัย 
หรือไม่เข้าใจประเด็นใด สามารถสอบถาม
และทักท้วงได้ทันดี 

         

บริหารงาน
การเงินฯ 

นโยบายและ
แผน 



                                                        

ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

 

 มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

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.การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก 
(WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัส 2019   

1  บ้านพัก 

2  ส านักงาน 

 

3 1 3 ๑.ให้บุคลากรทุกคนจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานที่บ้าน ทุกสัปดาห์ เสนอทุกวันท า
การแรกของสัปดาห์ เสนอ ผอ.กลุ่ม ผ่าน
ความชอบเห็นของรอง ผอ.สพป.พช.๑ 
๒.ให้บุคลากรทุกคน รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอ ผอ.กลุ่มทุกวัน และให้ ผอ.
กลุ่มสรุป เสนอรองฯ ที่ดูแลไปยัง ผอ.
สพป.พช.๑ ในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ 
๓.สื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม และโทรศัพท์  
๔.ต้องรับโทรศัพท์ทุกครั้งโดยเฉพาะในเวลา
ราชการ ถ้าไม่รับโทรศัพท์เรื่องงานหรือ
ติดต่อไม่ได้เกิน ๓ ครั้ง ถือว่ามีเจตนา ไม่
รับผิดชอบงาน ผู้บังคับบัญชาอาจพจารณา
ลงโทษก็ได้ 
 
 
 
 

         

ทุกกลุ่ม 

ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

 

 มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ 

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 



                                                        
 เสี่ยง 

4.การปฏิบัติการนิเทศ   1 1 1 1.จ าท าและใช้โปรแกรมการนิเทศ ออนไลน์ 
แก้ปัญหาการนิเทศ และรายงานผลการ
นิเทศ ตลอดจนข้อมูลการจัดการศึกษา 

2.เพ่ิมระยะเวลาในการนิเทศ  

3.สร้างทีมนิเทศ เพ่ือให้มีความหลากหลาย
ในความเชี่ยวชาญที่จะน าเสนอในภาระกิจ
ต่างๆ 

4. ลดความซับซ้อนของหัวข้อการนิเทศ  
คัดเลือกประเด็นที่ส าคัญและมีความเป็นไป
ได้ในการติดตาม 

 

 

        

นิเทศ
ติดตามฯ 





 

      
 
 
 
 

        ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
                                                             ที่ 158  /   2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
..................................................... 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จะด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission)เ พ่ื อก ำหนดมำตรกำรส ำ คัเ เ รง ง ดง ว น  เ ชิ ง รก ก นนกำรปอ อ งกั นกำรทก จ ริ ต  กำ รบริ ห ำ ร ง ำน 
ที่โปรงงนส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัเหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัเหำส ำคัเและพบบงอย 
นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคูงมือปออ งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนั กงำนเขต พ้ืนที่ กำรศึกษำ อีกด้ วย  เ พ่ือบรรลก เปอ ำหมำยตำมยกทธศำสตร์ชำติ  
วงำด้วยกำรปอองกันและปรำบปรำมกำรทกจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 เพ่ือนห้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแตงงตั้งบกคคลตงอไปนี้  
เป็นคณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำน 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 
1. นำยบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1     ประธำนที่ปรึกษำ 
2. นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ที่ปรึกษำ 
3. นำยสกนัด  บกเสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  ที่ปรึกษำ 
4. นำยวิทยำ  เกษำอำจ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ปรึกษำ 

 มีหน้ำที ่  นห้ค ำปรึกษำ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
เพ่ือนห้กำรปฏิบัติงำนบรรลกตำมเปอำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

2. คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 
1. นำยชำเณรงค์  ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. นำงทอกำเจน์  กลิ่นจันทร์ ผอ.กลกงมนโยบำยและแผน       คณะท ำงำน 
3. นำยมนตรี ชงวยพยกง ผอ.กลกงมบริหำรงำนบกคคล    คณะท ำงำน 
4. นำงอำรีย์  ค ำมำตร ผอ.กลกงมสงงเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  คณะท ำงำน 
5. นำยพิน  สงค์ประเสริฐ ผอ.กลกงมนิเทศฯ   คณะท ำงำน 
6. นำงไมตรี  ส ำรำเรื่น ผอ.กลกงมบริหำรงำนกำรเงินฯ           คณะท ำงำน 



7. นำงรัศมี  สกวำชำติ ผอ.หนงวยตรวจสอบภำยนน  คณะท ำงำน 
8. นำงทัศนำ  จันทร์ลำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำเกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 

 ผอ.กลกงมสงงเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ   คณะท ำงำน 
 9  นำยวกฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์ นิติกรปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 

 ผอ.กลกงมกฏหมำยและคดี  คณะท ำงำน 
10. นำยดนกสรณ์  เมฆประยูร                     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำเกำร คณะท ำงำน 
11. นำงสำวจ ำลอง  พินเมือง นักทรัพยำกรบกคคลช ำนำเกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
12. นำงนิลยำ  ทองศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำเกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
13. นำงธมนภัทร  นนทะภำ นักทรัพยำกรบกคคลปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
14. นำงอำรีรัตน์  สำธำระณะ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
15. นำงเปมิกำ  ฤกษ์จันทร์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
16. นำงอรกณศรี  ศรีเมือง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำเกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
17. นำงนิชำภำ  ขวัเเขมสรณ์ นักวิชำกำรเงินและบัเชีช ำนำเกำร คณะท ำงำน 
18. นำงสำวชวำลำ  พรหมมำ เจ้ำพนักงำนพัสดกช ำนำเงำน  คณะท ำงำน 
19. นำยวลี  มีภูง ผอ.กลกงมอ ำนวยกำร      คณะท ำงำนและเลขำนกกำร 
20. นำงวัชรินทร์  ชัยนอก นักจัดกำรงำนทั่วไปคณะท ำงำนและผู้ชงวยเลขำนกกำร 

มีหน้ำที ่  วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัเเรงงดงวน เชิงรกกนนกำร
ปอองกันกำรทกจริต กำรบริหำรงำนที่โปรงงนส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัเหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น
ปัเหำส ำคัเและพบบงอย 

 ทั้งนี้  ตั้งแตงบัดนี้เป็นต้นไป 

                                สั่ง  ณ  วันที่  14  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.  2564 
                                                                                                                                                                                              

               
             (นำยสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต) 

                         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 

 

 

 

 



 

รำยช่ือบุคลำกรที่ร่วมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

เมื่อวันที่   21  พฤษภำคม  2564 

ณ ห้องประชุมมะขำมหวำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง 

1 นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

2 นายวลี  มีภู่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

3 นางสาวจ าลอง  พินเมือง (แทน)ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 นายดนุสรณ์  เมฆประยูร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

5 นางอรุณศรี  ศรีเมือง (แทน)ผอ.กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

6 นายพิน  สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

7 นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

8 นำงทัศนำ  จันทร์ลำ นักวิชำกำรคอมฯ ปฏิบิตหนำ้ที่ผอ.กลกงม DLICT 

9 นำยวกฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์ นิติกร ปฏิบัตหิน้ำที่ผอ.กลกงมกฎหมำยและคดี 

10 นำยวันชัย  ศรีเหนี่ยง นักประชำสัมพนัธ์ช ำนำเกำรพเิศษ 

11 นำงสำวจ ำลอง  พินเมือง นักทรัพยำกบกคคลช ำนำเกำรพเิศษ 

12 นำงนิลยำ  ทองศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำเกำรพิเศษ 

13 นำงสำวชนิดำภำ  สำตรีเฮ้ำ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

14 นำงสำวชวำลำ  พรหมมำ เจ้ำพนักงำนพัสดกช ำนำเงำน 

15 นำงนิชำภำ  ขวัเเขมสรณ์ นักวิชำกำรเงินและบัเชีช ำนำเกำร 

16 นำงอำรีรัตน์  สำธำระณะ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

17 นำงธมนภัทร  นนทะภำ นักทรัพยกำรบกคคลปฏิบัติกำร 

18 นำงวัชรินทร์  ชัยนอก นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำเงำน 
 

 

 

 

 



กำรประชุมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 

เมื่อวันท่ี  21  พฤษภำคม  2564 
ณ  ห้องประชมุมะขำมหวำน สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 


