
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ค ำน ำ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่งเพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำส  
ในอนำคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ท่ีจงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย   
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของควำมเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพั นธกิ จ ในภำพรวม ท่ี เกิ ด จำก เป ล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์ และ เห ตุกำรณ์ ภำยนอก ท่ี ส่ งผลต่อ  
กลยุทธ์ท่ีก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย 
เป้ำหมำยกลยุทธ์  โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน  ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อัน ส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร  
  3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ 
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือ
เป็นควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำ
รำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
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  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย
หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ  
ท่ีไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเส่ียง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 
เปล่ียนแปลงระบบงำนควำมเช่ือถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีบ่อยครั้ง  
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปล่ียนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ี ท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ท้ังเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งต้ังพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ 
ท้ังในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรท่ีบุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือ
บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้
เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ท่ีจะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ  
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 3 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 ทรำบถึงควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีอำจเป็น
เหตุท ำให้   
  1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะท่ีขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีไปในทำงท่ีท่ำให้ประชำชนขำดควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
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พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่ อก ำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็น
ปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด 
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ท่ีดียืนหยัดท ำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 
ควำมเส่ียงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเส่ียง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนท่ีจะใช้ในกำรประเมินควำมเส่ียง ด้ำนผลประโยชน์ ทับซ้อน ได้ แก่ 
ระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเส่ียง ท้ังนี้ 
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำ ท่ีไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนท่ีไม่เหมำะสม  
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

 
  ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยพิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของควำมเส่ียงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเส่ียงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเส่ียงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเส่ียงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จำก กำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงจำกโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 
ระดับควำมเสี่ยง คะแ น น ระ ดับ คว ำม

เสี่ยง 
มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  
หรือถ่ำยโอนควำมเส่ียง  

สีแดง   

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเส่ียง  สีส้ม   
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ย อ ม รั บ ค ว ำ ม เ ส่ี ย ง  แ ต่ มี

มำตรกำรควบคุมควำมเส่ียง  
สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเส่ียง  สีเขียว       
 
ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (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 

 
  โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 
 

      

 

 

 

 

ควำม
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 

5 



 

 
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงท่ีจะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำท่ี ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ มีกำร  
เอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนท่ีมีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กำรรับ – จ่ำยเงิน 
 - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
  - กำรจัดหำพัสดุ 
  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
  - กำรใช้รถรำชกำร 
 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำท่ีใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำท่ี 
  - เสียช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำน 
 4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3  
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำท่ี 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงท่ีดี 

  -กำรส่งเสริมบุคลำกรต้นแบบในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต 
  (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
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  - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกีย่วกบัผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 ก ำหนดควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนกำรท ำงำน กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี 
   2. กำรเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรท ำงำน 
   3. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
   4. กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรด ำเนินงำนเพื่อแสวงหำและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน ำผลท่ีได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง และผลกระทบ 
ของควำมเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเส่ียงในระดับใดในตำรำงควำมเส่ียง 
ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเส่ียงใดเป็นควำมเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 

1 กระบวนกำรท ำงำน กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี 2 3 6 (1) 

2 กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรด ำเนินงำนเพื่อแสวงหำ
และเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง 

3 2 6 
(2) 

3 กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 2 2 4 (3) 

4 กำรเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบกำรท ำงำน 

1 3 3 
(4) 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
  

5       

4      

3 (4)  (1)      

2   (3) (2)   

1      

 1 2 3 4 5 

 
  โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 จำกแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 

กระบวนกำรท ำงำน กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี ล ำดับ 1  (ปำนกลำง = 6 คะแนน) 

กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ล ำดับ 2  (ปำนกลำง = 6 คะแนน) 

กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรด ำเนินงำนเพื่อแสวงหำและเรียกรับ
ผลประโยชน์ให้ตนเอง 

ล ำดับ 3  (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 

กำรเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรท ำงำน 

ล ำดับ 4  (น้อย = 3 คะแนน) 

 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเส่ียง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเส่ียงออกเป็น 2 ระดับ คือ ปำนกลำง และน้อย  
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2565  มี ดังนี้ 
 
 

ควำมรุนแรง
ของผลกระทบ 

(Impact) 
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ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
เ    เส่ียงสูงมำก (Extreme) - - 
     เส่ียงสูง (High) -  - 
     ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเส่ียง แต่มีมำตรกำรควบคุม

ควำมเส่ียง  
- ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ท ำ ง ำ น  ก ำ ร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี 
- กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
- ก ำร ใช้ อ ำน ำจห น้ ำ ท่ี ใน ก ำร
ด ำเนินงำนเพื่อแสวงหำและเรียก
รับผลประโยชน์ให้ตนเอง 

     ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเส่ียง - ก ำ ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ใ ห้
บุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรตรวจสอบกำรท ำงำน 
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3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 
 
 มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1 .กระบวนกำร
ท ำ ง ำ น  ก ำ ร
ป ฏิ บั ติ ง ำน ต ำม
หน้ำท่ี 

2 3 6 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ค ว บ คุ ม  ก ำ กั บ  ดู แ ล ก ำ รป ระก ำ ศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำร 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกย่ิงขึ้น 
เพ่ือร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนิน
กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

         

ห น่ ว ย ต รว จส อ บ
ภำยใน 

 
 
 
 

10 



 

 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 
 
 มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2.กำรใช้อ ำนำจ
ห น้ ำ ท่ี ใ น ก ำ ร
ด ำ เนิ น งำน เพื่ อ
แสวงหำและเรียก
รับผลประโยชน์ให้
ตนเอง 

3 2 6 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบั ติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ ำย
กำรเงินและกำรคลัง รวมถึ งตำมแผนงำน
งบประมำณที่ต้ังไว้ อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องกำร
รับของขวัญสินน้ ำใจ อย่ำงเคร่งครัด 
 

          
กลุ่มกฎหมำยและคดี 

3 . ก ำ ร เ อื้ อ
ประโยชน์ต่อพวก
พ้อง 

2 2 4 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และบุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบั ติ
หน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ อย่ำงเคร่งครัด 

         

 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 

4 .ก ำ ร เปิ ด เผ ย
ข้ อ มู ล ใ ห้
บุ คคลภำยนอก
เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรตรวจสอบ
กำรท ำงำน 

1 3 3 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข ปัญหำ
กำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ  ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

          
ห น่ ว ย ต รว จส อ บ
ภำยใน 
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ภำคผนวก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

รำยละเอียดกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละกลุ่ม 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 

 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

ภำรกิจ สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดประโยชน์
ทับซ้อน 

แนวทำงแก้ไข เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
(กำรจัดกำรควำมเส่ียง) 

กำรใช้รถยนต์รำชกำร รถรำชกำรไปใช้ส่วนตัว/ใช้รถไปนอก
เส้นทำง 

1. บันทึกแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้รถรำชกำร 
2. ประชุมช้ีแจงบุคลำกร และช้ีแจงในท่ีประชุมผู้บริหำรส ำนักงำนเขต 
3. บันทึกเข็มไมล์กำรเดินทำงท้ังไปและกลับ 
4. จัดท ำทะเบียนคุมกำรน ำรถไปใช้ และมีผู้ดูแลตรวจเช็ค 

1. สมุดบันทึกกำรใช้รถ 
2. ตำรำงกำรใช้รถ 
3. ใบเสร็จค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 

 
 

กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ภำรกิจ สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดประโยชน์ทับ
ซ้อน 

แนวทำงแก้ไข เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
(กำรจัดกำรควำมเส่ียง) 

กำรจัดสรรงบประมำณ กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณโครงกำร
ต่ำง ๆ ให้โรงเรียนในสังกัด 

1. แต่งต้ังกรรมกำร 
2. ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
3. ประกำศหลักเกณฑ์ และประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
4. ด ำเนินกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ 
5. ประกำศผลกำรคัดเลือกอย่ำงเปิดเผย 

1. ค ำส่ังแต่งต้ังกรรมกำร 
2. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณให้
สถำนศึกษำในสังกัด 
3. หนังสือแจ้ง ประกำศผล
กำรคัดเลือก 
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กลุ่มนโยบำยและแผน 

ภำรกิจ สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดประโยชน์
ทับซ้อน 

แนวทำงแก้ไข เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
(กำรจัดกำรควำมเส่ียง) 

กำรจัดต้ัง 
จัดสรรงบประมำณ 

กำรจัดต้ัง จัดสรรงบประมำณอำจไม่
ตรงกับควำมต้องกำร จ ำเป็นและขำด

แคลนของโรงเรียน 

ในกำรพิจำรณำจัดต้ังงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำงนั้น จะต้องพิจำรณำตำมควำมต้องกำร จ ำเป็นและขำด
แคลน โดยยึดตำมกรอบ แนวทำง หลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด ด้วยเหตุนี้ หลังจำกท่ี
โรงเรียนในสังกัดส่งแบบค ำขอจัดต้ังงบประมำณให้กับกลุ่มนโยบำย
และแผนเรียบร้อยแล้ว จึงได้ด ำเนินกำรดังนี ้
1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรออกตรวจสอบข้อมูล เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำให้สอดคล้องและตรงกับควำมต้องกำร จ ำเป็น และขำด
แคลนของโรงเรียน  
2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดต้ังงบประมำณ งบลงทุน ค่ำ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง โดยคณะกรรมกำรท่ีแต่งต้ังจะ
ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นประธำน 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีรับผิดชอบกลุ่ม
นโยบำยและแผน ผู้แทนผู้บริหำรโรงเรียนตำมขนำดโรงเรียน และ
หรือผู้แทนโรงเรียนคุณภำพ และหรือผู้แทนเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน ใน
กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีโรงเรียนท่ีต้ัง ในพื้นท่ีลักษณะ
พิเศษ (โรงเรียนพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดำร และโรงเรยีนพื้นท่ีเกำะ) ให้มี
ผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนเป็นกรรมกำร

1. คู่มือกำรจัดต้ัง
งบประมำณประจ ำปี 
2. บันทึกข้อควำมกำรออก
ตรวจสอบข้อมูล 
3. ค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดต้ัง
งบประมำณ 
4. รำยงำนกำรประชุม 
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และเลขำนุกำร และแต่งต้ังกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร ได้ตำม
ควำมเหมำะสม  
3. ประชุมพิจำรณำกำรจัดต้ังงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้ำง โดยพิจำรณำตำมกรอบ แนวทำง และหลักเกณฑ์ท่ี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด ให้เกิดควำม
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
4. จัดท ำรำยงำนกำรประชุม แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง 
5. ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนท่ีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ 

 

 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

ภำรกิจ สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดประโยชน์ทับ
ซ้อน 

แนวทำงแก้ไข เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
(กำรจัดกำรควำมเส่ียง) 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน 1. ควำมโปร่งใสในกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือก 
2. ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
คัดเลือก 
 

1. กำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงโปร่งใส  
2. ด ำเนินกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอย่ำงเคร่งครัด 
3. พิจำณำคัดเลือกสถำนศึกษำให้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ตำมหลักเกณฑ์ฯ 

1. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร 
2. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
สถำนศึกษำให้ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณด้ำนอำหำรกลำงวัน 
3. หนังสือแจ้งสถำนศึกษำใน
สังกัด 
4. บัญชีจัดสรรงบประมำณ 
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

ภำรกิจ สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิด
ประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทำงแก้ไข เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
(กำรจัดกำรควำมเส่ียง) 

1. กำรเล่ือน
เงินเดือนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่น 
ตำมมำตรำ 38 ค.
(1) (2) และค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจ ำ 

1. กำรเล่ือนเงินเดือนไม่เป็น
ธรรม 
2. มีกำรเรียกรับ
ผลประโยชน์จำกผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง  
3. กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำม
ขั้นตอนและระเบียบ 

1. ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรเล่ือน
เงินเดือน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเล่ือนเงินเดือน 
3. เสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้กับเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมสุจริตและอยู่ใน
ระเบียบวินัยอย่ำงเคร่งครัด  
4. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรพัฒนำควำมเข้ำใจใน
ระบบกำรท ำงำน กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม สำมำรถปฏิบัติตำมได้ 
เพื่อป้องกันกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจจะผิดพลำดโดย
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์  
5. กำรด ำเนินงำนในรูปแบบคณะกรรมกำร เพื่อกำร
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบและบริสุทธิ์ ยุติธรรม รวมถึง
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงให้เป็นที่ทรำบท่ัว
กันเพื่อควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
6. กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ เพื่อให้
เกิดกำรมีส่วนร่วมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำน 

1. ประกำศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำ
เล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำกำรเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 
3. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรกล่ันกรองกำรเล่ือน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
4. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรกล่ันกรองกำรเล่ือน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
5. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเล่ือนค่ำจ้ำง
ประจ ำ ระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
6. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรกล่ันกรองกำรเล่ือน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระดับ
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
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2.กำรให้ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีวิทย
ฐำนะตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. 
ก ำหนด  
 

1. กำรใช้ต ำแหน่งไป
ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์
ทำงธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2. ใช้ต ำแหน่งไปช่วยเหลือ
ญำติสนิทมิตรสหำย 
3. กำรรับผลประโยชน์
โดยตรง 

1. ศึกษำระเบียบกฎหมำย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
2. ประชุมช้ีแจงให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินให้กับข้ำรำชกำรครูในสังกัด 
3. เสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้กับกับเจ้ำหน้ำท่ีและ
ผู้เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมสุจริตและอยู่
ในระเบียบวินัยอย่ำงเคร่งครัด 

1. หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเล่ือนวิทยฐำนะ (ว
17/2552 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2552) 
2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเล่ือนวิทยฐำนะ (ว
21/2560 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2560) 

3. กำรย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรน ำผล
กำรพิจำรณำไปเปิดเผยก่อน
ผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด 
2. มีกำรเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

1. กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรในแต่ละชุดต้องแต่งต้ัง
จำกบุคคลท่ีไม่ซ้ ำซ้อนกันและเป็นผู้ท่ีไม่มีส่วนได้ส่วน
เสีย  กับผู้ขอย้ำย 
2. กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องพิจำรณำ
บุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเข้ำใจใน
ระเบียบกฎเกณฑ์กำรย้ำยท่ีถูกต้อง ชัดเจน มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ไว้วำงใจได้ ไม่เปิดเผยควำมลับของทำง
รำชกำร 
3. มีมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.4/ว24 ลงวนัท่ี 28 ธันวำคม 2559 
2. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดเตรียมข้อมูล เอกสำร 
และจัดรำยละเอียดคะแนนตำมตัวชี้วัดในกำรประเมิน 
ตำมองค์ประกอบกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำมค ำส่ัง สพป.เลย เขต 3 ท่ี 62/2565 
ส่ัง ณ วันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2565 
3. ประกำศ สพป.เลย เขต 3 เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำร
ทุจริตกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  ทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครู  
4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร  ตำมหนังสือ  ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี 
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ศธ 0206.4/ว7 ลงวันท่ี 12 พฤษภำคม 2564 
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์                   สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.6 ลงวันท่ี 5 มกรำคม 2565 
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเปล่ียนต ำแหน่ง กำรย้ำย และ
กำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     และ
กำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ไปบรรจุและแต่งต้ังให้
ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น                   
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.5/ว30 ลงวนัท่ี 28 กันยำยน 2560 

 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
ภำรกิจ สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดประโยชน์ทับ

ซ้อน 
แนวทำงแก้ไข เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

(กำรจัดกำรควำมเส่ียง) 
1. กำรด ำเนินกำรจัด
อบรมฯต่ำงๆ 
2. กำรพิจำรณำคัดเลือก
บุคลำกรให้ได้รับรำงวัล
ต่ำง ๆ 

1. ใช้จ่ำยงบประมำณในกำรจัดอบรมฯไม่
เป็นไปตำมระเบียบ 
2. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลใกล้ชิดสนิท
สนมให้เป็นผู้ได้รับรำงวัลโดยไม่ค ำนึงถึง
ควำมเหมำะสม 

1. ด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรท่ีได้รับอนุมัติและ
เบิกจ่ำยตำมระเบียบท่ีก ำหนด 
2. พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ให้รำงวัลโดยไม่ค ำนึงควำมใกล้ชิด 
 

1. ระเบียบว่ำด้วยกำรเบิก
จ่ำยเงินส ำหรับกำรอบรม
พัฒนำฯ 
2. หลักเกณฑ์พิจำรณำ
รำงวัลต่ำง ๆ 
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 กลุ่ม ICT 
 

ภำรกิจ สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดประโยชน์ทับ
ซ้อน 

แนวทำงแก้ไข เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
(กำรจัดกำรควำมเส่ียง) 

กำรจัดซือ้คอมพิวเตอร์
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และกำรติดต้ังอุปกรณ์ 
กำรศึกษำทำงไกลฯ 

กำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์คือกำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ี
รัฐทรำบมำว่ำจะมีกำรจัดซื้อและน ำ
ข้อมูลไปบอกร้ำนท่ีสนิทสนมกันเพื่อให้มำ
จัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อตนเองจะได้รับ
ผลประโยชน์บ้ำงส่วน 

1. แนวทำงป้องกันไม่ควรให้หน้ำท่ีรัฐท่ีมีต ำแหน่งหน้ำท่ีมีส่วนรับรู้ 
2. ให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรง 
3. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในรูปแบบคณะ 
4. ก ำหนดคุณสมบัติตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ 
5. ด ำเนินกำรตำมระเบียบ พรบ.ว่ำด้วยงำนพัสดุและกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

1. ค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรฯ 
2. ระเบียบ พรบ.ว่ำด้วยงำน
พัสดุ จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
ภำรกิจ สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดประโยชน์ทับ

ซ้อน 
แนวทำงแก้ไข เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

(กำรจัดกำรควำมเส่ียง) 
สอบทำนว่ำหน่วยงำนมีกำร
ควบคุมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณถูกต้อง ตรงตำม
แผนงบประมำณ ผลผลิต/ 
โครงกำร 

กำรเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิด/
คุ้นเคย  ในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

1. ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบัติตำมกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน
อย่ำงเคร่งครัด 
2. กำรส่งเสริมผู้ตรวจสอบภำยในให้มีควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 

กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต ๓ 

 
กลุ่ม กฎหมำยและคดี 
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ภำรกิจ สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดประโยชน์ทับ

ซ้อน 
แนวทำงแก้ไข เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

(กำรจัดกำรควำมเส่ียง) 

กำรพิจำรณำควำมคดี 
เรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ 

กำรพิจำรณำควำมผิดไม่เท่ำเทียมกัน โดย
กำรให้ควำมช่วยเหลือปกป้องบุคคล
ใกล้ชิด  

1. แต่งต้ังบุคคลภำยนอกมำเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำร่วม 

2. พิจำรณำไปตำมบทก ำหนดลงโทษท่ีเป็นธรรมส ำหรับทุกคน 

1. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรฯ
2. กฎหมำยประกอบกำร
พิจำรณำท่ีเกี่ยวข้อง 

 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

ภำรกิจ สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดประโยชน์ทับ
ซ้อน 

แนวทำงแก้ไข เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

(กำรจัดกำรควำมเส่ียง) 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรตรวจรับ 

กำรทุจริตจำกกำรจัดช้ือจัดจ้ำง โดยเอื้อ
ผลประโยชน์ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมตรวจรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2. ประกำศตำมระเบียบฯ 
3. ปฏิบัติตำมระเบียบพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

1. ค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกำร 
2. ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง 
3. ระเบียบพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

 



 

  
สรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรท ำงำน กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 กำรจัดต้ัง จัดสรรงบประมำณ 1 4 4  
 กำรด ำเนินกำรจัดอบรมฯ ต่ำง ๆ 2 2 4  

กำรเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพอ้ง 
 กำรจัดสรรงบประมำณ 2 3 6  
 โครงกำรอำหำรกลำงวัน 1 3 3  
 กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรให้ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ 2 1 2  

กำรใช้อ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินงำนเพือ่แสวงหำและเรียกรับผลประโยชน์ 
 กำรใช้รถยนต์รำชกำร 4 1 4  
 กำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(1) (2) และ
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 

2 2 4  

 กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
วิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

2 2 4  

 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 2 4  
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับ 3 4 12  
 กำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และกำรติดต้ังอุปกรณ์ กำรศึกษำทำงไกลฯ 
2 3 6  

กำรเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบภำรท ำงำน 
 สอบทำนว่ำหน่วยงำนมีกำรควบคุมกำรใช้จ่ำย

งบประมำณถูกต้อง ตรงตำมแผนงบประมำณ 
ผลผลิต/ โครงกำร 

1 2 2  

 กำรพิจำรณำควำมคดี เรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ 3 4 12  
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