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  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof 
the Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน 
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย
นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกด้วยเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้านดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน                        
เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติ กรรมสัญญาการร่างสัญญา 
ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้ง
ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำ
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์  
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกำหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่
ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา 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 ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

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

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ำ (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)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้ อ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      กลุ่มอำนวยการ 
  - การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ อาจมีการนำวัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
  - การจัดหาผู้รับจ้างในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ อาจมีการเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
เครือญาติหรือธุรกิจของตนเอง 
      กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  - การคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการรับรางวัลหรือเป็นตัวแทน อาจมีการ
เอ้ือประโยชน์ในการให้พวกพ้อง เครือญาติ 
      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  - การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้พวก
พ้องเครือญาติ หรือธุรกิจตนเอง 
  - การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เคร่งครัดเท่าท่ีควร 
      กลุ่มกฎหมายและคดี 
  - การกระทำที่เกิดการละเลยไม่ปฏิบัติหรือทำตามระเบียบ และมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจส่อไปในทางทุจริต 
  - การกระทำที่อาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่หลากหลาย
จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ส่งผลให้บุคคลนั้นขสดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม 
เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - การพิจารณาคัดเลือกอาจเอื้อประโยชน์ให้กับเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง คนรู้จัก 
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 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ประจำปีพ.ศ. 2563 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภคของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 
   2. การกำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เครัดครัดเท่าท่ีควร 
   3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   4. การเอ้ือประโยชน์ในการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการรับรางวัล ตัวแทน 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภคของ

ทางราชการในเรื่องส่วนตัว 
5 5 25 (1) 

2 การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยังไม่เคร่งครัดเท่าท่ีควร 

3 5 15 (2) 

3 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 4 12 (3) 
4 การเอ้ือประโยชน์ในการคัดเลือกข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการรับรางวัลตัวแทน 
2 4 8 (4) 



๘ 

 

 
 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5      

4      

3   (2) (1)  

2  (4) (3)   

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภคของทางราชการใน
เรื่องส่วนตัว 

ลำดับ 1 (สูงมาก = 12 คะแนน) 

การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่
เคร่งครัดเท่าที่ควร 

ลำดับ 2 (สูงมาก =9 คะแนน) 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ 3 (สูง = 9 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการรับรางวัลตัวแทน 

ลำดับ 4 (สูง = 4 คะแนน) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น3ระดับคือสูงมากสูงและปานกลางโดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ  2564  มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
 

- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภคของทางราชการใน
เรื่องส่วนตัว 
- การกำกับติดตาม และตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เคร่งครัด
เท่าท่ีควร 

       เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การเอ้ือประโยชน์ในการคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการรับรางวัล ตัวแทน 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

 

ต่ำ  (Low) - - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 
 

แผนจดัการความเสี่ยง 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 



๑๐ 

 

 
 

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                   

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. การนำวัสดุครุภัณฑข์อง
ทางราชการไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

4 3 12 1. แจ้งแนวปฏิบัติ มาตรการใช้วัสดุครุภัณฑ์
ทางราชการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ถึงการ
ดำเนินงานตามคู่มือการดำเนินงานตามข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพื่อให้
ยืดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อย่างเคร่งครัด 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนตน และการดำเนินงานเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

         

 



๑๑ 

 

 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

2. การกำกบัตดิตามและ
ตรวจสอบการจดัซื้อจัดจ้าง
ยังไม่เคร่งครัดเท่าที่ควร 

3 3 9 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซ้ือจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้างจัดทำ
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ให้ข้าราชการและบุคลากร  
ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้าง อย่าง
เคร่งครัด 
4. สร้างความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซ้ือจัดจ้างของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

         

 

3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 2 6 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้างจัดทำ
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึงความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

          



๑๒ 

 

 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

    4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
5. สร้างความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างโดย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

         

 

4. การเอ้ือประโยชน์ในการ
คัดเลือกข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาใน
การรับรางวัล ตัวแทน 

2 2 4 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จากผู้ท่ีไม่
มีส่วนไดส้่วนเสีย 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานตาม
คู่มือการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
เต็มความสามารถ ไม่มีการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทัฐซ้อน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

          



๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 

               
         คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2                         

                                                      ที่  74/2564 
   เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                         ....................................................................      

      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564)และเป็นไป
ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประเด็นการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้าง
จิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   เพ่ือเป็นการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ITA)  ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะทำงาน   ประกอบด้วย 
  1. นายวรรณชัย  บุสนาม  ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2               ประธานคณะทำงาน 
   2. นางสาวประไพวรรณ  ธีระพงษ์วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      คณะทำงาน 
    3 นางสาวจารึก  สวนมาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    คณะทำงาน 
    4.นางพณิตา  กอนจันดา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล    คณะทำงาน 
    5. นางสาวสนธยา  ผลหมู ่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล               คณะทำงาน 
    6. นางสุนันท์  ขลุ่ยนาค  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน              คณะทำงาน 
    7. นางสาวแววมณี  จิตต์อารี       ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน          คณะทำงาน    
    8. นางลักษมี  ลุประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีทางไกลฯ         คณะทำงาน 
    9. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ    คณะทำงาน   
 10. นายคมน์  รัศมีโรจน์            ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี      คณะทำงาน 
           11. พ.จ.อ.เศวต  อวยจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                    กรรมการและเลขานุการ 
           12. นางวาสนา  แจม่เจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ            กรรมการและช่วยลขานุการ   

  

/ให้คณะทำงาน...... 



๑๕ 

 

 
 

- 2 - 

       ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ                  
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพ่ือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา  ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และ
เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต  และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ  หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ             
ให้รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทราบทันที  

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่  7  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มอำนวยการ 

 
ภารกิจ/งานที่มีความเสี่ยง พฤติกรรมความเสี่ยง 

(ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
โอกาส ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของทาง
ราชการ 

อาจมีการนำวัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 5 3 - แจ้งแนวปฏิบัติ มาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  
- ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ถึงการดำเนินงานตามคู่มือ
การดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อย่าง
เคร่ งครัด  เพ่ื อ ให้ ข้ าราชการปฏิบั ติ หน้ าที่ อย่ างเต็ ม
ความสามารถ ไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
- ควบคุม กำกับ ดูแลให้มีการดำเนินงานตามมาตรการใช้
วัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน 

การจัดหาผู้รับจ้างในภารกิจงาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

-อาจมีการเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้องเครือญาติ หรือ
ธุรกิจของตนเอง 
-ประสิทธิภาพงานที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่คุ้มค่า
หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 
-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฏหมายกำหนด 

5 3 - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
กว้างขวาง 
- พิจารณาและเลือกผู้รับจ้างจากผลงานและประสิทธิภาพ
ของงานเป็นหลัก 
- ปฏิบัติตามมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 



๑๘ 

 

 
 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ภารกิจ/งานที่มีความเสี่ยง พฤติกรรมความเสี่ยง 
(ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน) 

โอกาส ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การคัดเลือกบุคลากร และอัตรา
จ้าง/ย้าย โอน เลื่อน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

การแต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือก ย้าย โอน เลื่อน 
อาจแต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการในการ
ดำเนินการ 

1 3 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ควบคุม  กำกับ  ดู แลการดำเนิ นการตามคู่ มื อการ
ดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อย่าง
เคร่ งครัด  เพ่ื อ ให้ ข้ าราชการปฏิบั ติ หน้ าที่ อย่ างเต็ ม
ความสามารถ ไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ของกลุ่มบริหารงานการเงิน 
 

ภารกิจ/งานที่มีความเสี่ยง พฤติกรรมความเสี่ยง 
(ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน) 

โอกาส ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- อาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง เครือญาติ หรือ
ธุรกิจของตนเอง 
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ยัง
ไม่เคร่งครัดเท่าที่ควร 

3 5 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม กำกับ ดูและให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตร
มาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
5. สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโดยการเปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มกฏหมายและคดี 

 
ภารกิจ/งานที่มีความเสี่ยง พฤติกรรมความเสี่ยง 

(ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
โอกาส ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เข้าใจกฏหมาย ระเบียบ 
กฎ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงาน/องค์กร รวมทั้งละเลยการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 
 

การกระทำท่ีเกิดการละเลยไม่ปฏิบัติหรือทำตาม
ระเบียบและมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งอาจส่อไปในทางทุจริต 

ระดับ3 
ปานกลาง
(มีโอกาส
เกิดข้ึน

บางครั้ง) 

ระดับ 2 
น้อย (มีความ
เสียหายมูลค่า

ตั้งแต่ 
50,001-
100,000 

บาท) 

1. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบและตระหนักถึงความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แสวงหาประโยชน์ส่วนตน
และพวกพ้องโดยการละเมิดต่อ
กฏหมายด้วยการใช้อำนาจใน
ตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

การกระทำที่อาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ ง
เจตนาและไม่ เจตนา ในรูปแบบที่ ห ลากหลาย 
จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ เห็นว่าเป็น
ความผิด ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรมเนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 

ระดับ3 
ปานกลาง
(มีโอกาส
เกิดข้ึน

บางครั้ง) 

ระดับ 2 
น้อย (มีความ
เสียหายมูลค่า

ตั้งแต่ 
50,001-
100,000 

บาท) 

1. จัดทำมาตรการควบคุมและป้องกันเพ่ือกำจัดความเสี่ยง
ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. แจ้งประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ถือปฏิบัติเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและตระหนักถึงบทลงโทษ
ของการกระทำที่อาจเปิดการทุจริต หรือการหาช่องทางเพ่ือ
กระทำการทุจริต 



๒๑ 

 

 
 

 
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ภารกิจ/งานที่มีความเสี่ยง พฤติกรรมความเสี่ยง 

(ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
โอกาส ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การคัดเลือกผลงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การพิจารณาคัดเลือกอาจเอ้ือประโยชน์ให้กับเพ่ือน 
ญาติพ่ีน้องคนรู้จัก 

2 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 

 


