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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธาน ีชัยนาท 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                                                           หน่วยตรวจสอบภายใน 

๔/๒๕๖๓ 
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คำนำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี ้มา
กำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
 
                                                                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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สารบัญ 

หน้า 

คำนำ 

สารบัญ 
ส่วนที ่๑ บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล        ๔ 
๒. วัตถุประสงค์        ๖ 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for        ๗ 

Conflict of Interest) 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for        ๙ 

Conflict of Interest) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
๓. แผนบริหารความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      ๑๓ 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดการทุจริต      ๑๗ 

                          หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ส่วนที่ ๑ 
 

บทนำ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์            
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้                
ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฎิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ             
ของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการใช้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที ่จงใจกระทำ
ความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื ่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบอกเกิดของปัญหาการทุจริตประเภทมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฎิบัติงานอันอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ถึงสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงอัน
อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการ วิธี การในการป้องกันและ
ควบคุมหรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวต่อไป 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้ าที่ที ่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนา
และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์
อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งใน
หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผล เสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการ
กระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฎิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์การแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฎิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์การวางแผน การควบคุม และการ
จัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/กฏระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัย ๒ ปัจจัย คือ  
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การ
ควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความ
เสียหายจากการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่า ใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจขอให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และตามบริบทความเสี่ยง
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ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่น

ในหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริตและเพ่ือ

กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒.เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓.เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืน
หยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔.เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู ้ร ับบริการ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย                     
และประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ของ
ความเสี่ยงต่างๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับตํ่า (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 



๑๐ 

 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสี สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม    

ปานกลาง 

(Medium) 

๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ํา (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ความ 

รุนแรงของ 
๕ 

 

๕ ๑๐ ๑๔ ๒๐ ๒๕ 

๔ 

 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ผลกระทบ 

(Impact) 
๓ 

 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๔ 

 

๒ 

 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

 

๑ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

   

๑ ๒ ๓ ๔ 
๕ 

                                                    โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)   

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

 



๑๐ 

 

๒. การวิเคราะห์ความเสี ่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

การปฏิบ ัต ิงานที ่อาจเก ิดผลประโยชน์ท ับซ ้อน  ในการประชุมคณะกรรมการประเมินความเส ี ่ยงการ 

ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ พวกพ้อง 

- กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม                   

คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการในเรื่องส่วนตัว การเบิกค่าตอบแทนโดยมิได้ปฏิบัติงานจริง เป็นด้น 

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทาง 

ลบต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 

๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 

- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

- การเบิกค่าตอบแทน 

- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

- การจัดสรรงบประมาณ 
- การคัดเลือกบุคลากร บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
- การจัดทำโครงการ 'ฟิกอบรม ประชุมสิ'มนา 

- ฯลฯ 
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- ราชการเสืยหาย สูญเสียงบประมาณ 

- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าทีใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 

- หน่วยงานเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ 

๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 



๑๐ 

 

(๑) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

- ทบทวนหรือกำหนดนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต  และมาตรการในการควบคุม 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

- จัดทำคู่มือการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- จัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่อด้านการทุจริต 

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- การควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอ 

- ตรวจสอบและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่าง 

ต่อเนื่อง 
(๒) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  อุทัยธานี 

ชัยนาท รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดี มีความโปร่งใส ชื่อสัตย์สุจริต 

- การเผยแพร่ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ 

- การเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานการป้องกันการรับสินบน 

- การเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานเพื ่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขต  

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

- จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์” และศึกษาดูงานสำนักงานเขตพ้ืนที่สุจริตด้นแบบให้กับเจ้าหน้าที่ 

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ 



๑๐ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คำสั่งที่ ๑๓๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทำหน้าที่การวิเคราะห์ควบคุมประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนจัดประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน 

๒๕๖๓ โดยระดมความคิดเห็นของกลุ่มงานเพื่อวิเคราะห์หาสถานะความเสี่ยงทบทวนนโยบายและมาตรการต่างๆ

จัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาโดยนำข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA และพิจารณาจาก

ผลการปฎิบัติงานจริงของปีที่ผ่านมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

๒. การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมีการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

มาทดแทน 

๓. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

๔. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการโดยไม่ปฏิบัติงานจริงหรือไม่ชี้แจงผลการปฎิบัติงานต่อผู้บริหาร 

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ

ปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความ

เสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้

ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ลำ 

ดับ 
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส 

ผลกระ 

ทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ลำดับ 

ความ 

เสี่ยง 

๑ การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๕ ๔ ๒๐ (๑) 

๒ 
การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ที่เก่ียวข้อง หรือมีการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

มาทดแทน 

๓ ๔ ๑๒ (๒) 

   
 

๕' 
      

ความ 
(รี^ 

   

(๒) 
 

(๑) 

รุนแรงของ 

ผลกระทบ 

๓ 
  

(๔) (๓) 
  

๒ 
      

(Impact) ๑ 
      

   

๑ ๒ ๓ 0๔ 
๕ 

 ---------- 

► ๓ 

การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว ๓ ๓ ๙ (๓) 

๔ 
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการโดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

หรือไม่ชี้แจงผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
๒ ๓ ๖ (๔) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 

๕' 
      

     ความ (รี^ 

   

(๒) 
 

(๑) 

รุนแรงของ 

ผลกระทบ 

๓ 
  

(๔) (๓) 
  

๒ 
      

(Impact) ๑ 
      

   

๑ ๒ ๓ 0๔ 
๕ 

 ---------- 

► 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเสียหาย (Likelihood) 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ 

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ 

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

 

 

 



๑๐ 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ ๑ (สูง = ๒๐ คะแนน) 
การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ 

เกี่ยวข้อง หรือมีการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมา 

ทดแทน 

ลำดับ ๒ (สูง = ๑๕ คะแนน) 

การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๙ คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการโดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

หรือไม่ชี้แจงผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 

ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๖ คะแนน) 

 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี ่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี ่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง 

และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์  

ทับซ้อน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

  เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลดและประเมินซื้า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

      เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

และมีมาตรการลดความเสี่ยง 

เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

การจัดซือ้จัดจ้างการจัดหาพัสดุ 

ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

หรือมีการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไป 

ตามข้อกำหนดมาทด แทน 
 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 

การนำทรัพย์สินของราชการมา 

ใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 

 ต่ํา (Low) ยอมรับความเสี่ยง การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา 

ราชการโดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

หรือไม่ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน 

ต่อผู้บริหาร 



๑๐ 

 

ปัจจัยที่ 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. การเบิกจ่าย 

งบประมาณที่ไม่ 

ถูกต้องตาม 

ระเบียบ 

๕ ๔ ๒๐ 
๑ . ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข ้าราชการ 

และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการ 

เบ ิกจ ่ายการเง ินและการคล ังอย ่าง 

เคร่งครัด 

๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและ 

บ ุ คล ากร  ให ้ ปฏ ิ บ ั ต ิ ต ามประกาศ 

หล ักเกณฑ ์การปฏ ิบ ัต ิ เก ี ่ ยวก ับข้อ 

ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

และการประพฤติมิชอบ อย่าง เคร่งครัด 

         
กลุ่ม 

บริหารงาน 

การเงินและ 

สินทรัพย์ 

         



๑๐ 

 

๒. การจัดซื้อจัด 

จ้างการจัดหา พัสด ุ

ไม่เป็นไป 

ตามระเบียบ ที ่

เกี่ยวข้อง หรือมี 

การจัดหาพัสดุที่ 

ไม่เป็นไปตาม 

ข้อกำหนดมา 

ทดแทน 

๓ ๔ ๑๒ 

๑ . ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข ้าราชการ 

และบ ุคลากร  ให ้ปฏ ิบ ัต ิตามพ .ร .บ . 

หล ักเกณฑ์  และแนวทางการจ ัดซื้ อ 

จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

๒ . ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ ้าหน้าที่  

ผ ู ้ร ับผ ิดชอบด ้านการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 

จัดทำรายงานสรุปการจัดซ ื ้อจ ัดจ้าง 

รายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วน 

ราชการรับทราบทุกครั้ง 

         
กลุ่ม 

บริหารงาน 

การเงินและ 

สินทรัพย์ 

         



๑๐ 

 

ปัจจัยที่ 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ ้าหน้าที่  

ผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ 

เกี ่ยวข้องกับการจัดซื ้อจัดจ้าง รับรอง 

ถ ึ งความไม ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งส ั มพ ันธ ์ กับ 

ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการ 

จ้าง 

๕. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน มี 

ส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการ 

ทุจร ิตและประพฤติมิชอบ เพื ่อสร้าง 

จิตสำนึกให้รังเกียจการทุจริตทุก รูปแบบ 

          



๑๐ 

 

๓. การนำ 

ทรัพย์สินของ 

ราชการมาใช้ใน 

เรื่องส่วนตัว 

๓ ๓ ๙ 

๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน 

และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

๒ .  ม ี ม า ต ร ก า ร ท ี ่ ช ั ด เ จ น  ร ั ด กุ ม 

ล ด โ อ ก า ส ท ี ่ จ ะ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น เ พ่ื อ 

ประโยชน์ส่วนตน 

๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรใน 

หน ่วยงานปฏ ิบ ัต ิตามค ู ่ ม ือป ้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 

         
ทุกกลุ่ม 

         

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ปัจจัยที่ 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. การเบิก 

ค่าตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอก 

เวลาราชการ โดย 

ไม่ปฏิบัติงานจริง 

หรือไม่ชี้แจงผล 

การปฏิบัติงาน 

ส่วนบุคคลต่อ 

ผู้บริหาร 

๒ ๓ ๖ 
๑. เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีความ 

โปร่งใส ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้จริง 

โดยรายงานค่าตอบแทนได้จริง โดย 

รายงานผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

โดยไม่อ้างอิง หรือคัดลอกผลการ 

ปฏิบัติงานจากบุคคลอ่ืน 

๒.ทบทวนนโยบาย มาตรการให้รัดกุม 

ชัดเจน ลดโอกาสที่จะปฏิบัติงานเพื่อ 

ประโยชน์ส่วนตน 

๓. ล่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 

ดำเนินการป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบเพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ 

รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

         
ทุกกลุ่มงาน          

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

ภาคผนวก



๑๗ 

 

 


