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ค าน า 

 
ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำร ศึกษำมัธยมศึกษำพิ จิตร  ไ ด้ด ำเนินกำรวิ เครำะห์ควำม เ ส่ียง 

และกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำนท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำง  
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน โดยวิเครำะห์ ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน      
ท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) เพื่อก ำหนดมำตรกำรส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
 
 
 
 
             ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษำพิจิตร 
                กรกฎำคม 2565 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิตัิงาน 

ของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาพิจติร 

ประจ าปีงบประมาม พ.ศ. 2565 

สารบญั 
 

             หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
 1. หลักกำรและเหตุผล           1 
 2. วัตถุประสงค์            3 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 1. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for    4 
     Conflict of Interest) 
 2. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for   6 
     Conflict of Interest) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิจิตร 
 3. มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน       9                  
     ในกำรปฏิบัติงำน 
 4. แผนจัดกำรควำมเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     11 
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
 ภำพถ่ำยกำรประชุมคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเส่ียง      15 
 คณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน      ๑๗ 
 
  



 ๑  

รายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิตัิงาน 

ของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาพิจติร 

ประจ าปีงบประมาม พ.ศ. 2565 

ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรกแซง  
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม ส่งผลท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำง
กำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตต้ังแต่ระดับ
องค์กรจนถึงระดับสังคม จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) 
เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิจิตร ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น ต ำม ม ำต รฐ ำน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของควำมเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมท่ีเกิดจำกเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อ  
กลยุทธ์ ท่ีก ำหนดไว้  และกำรปฏิบั ติตำมแผนกลยุทธ์ ไม่ เหมำะสม รวมถึง ควำมไม่สอดคล้องของ 
เ ป้ ำ ห ม ำ ย ก ล ยุ ท ธ์  โ ค ร ง ส ร้ ำ ง อ ง ค์ ก ร  ท รั พ ย ำ ก ร แ ล ะ ส ภ ำ พ แ ว ด ล้ อ ม  ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ 
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร 
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  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ 
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ 
เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผนกำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำร
บริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ โดยอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่
ทันสมัย ไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ  
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเส่ียง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และ 
กำรเปล่ียนแปลงระบบงำนควำมเช่ือถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีบ่อยครั้ง 
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปล่ียนแปลงทำง 
เ ทค โน โลยี  ห รื อ  สภำพกำรแข่ ง ขั น  สภำวะแว ด ล้อม ท้ั งทำ ง เศรษฐกิ จและกำร เมื อ ง  เป็ น ต้น 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ี  
ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม และมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูป
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ ท้ังในหน่วยงำน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรท่ีบุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม 
เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติกำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิด
ทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ท่ีจะท ำ
ให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ ยิ่งมีสถำนกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ    
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
theTread way Commission) และตำมบริบทควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิจิตร กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิ จิตร ทรำบถึงควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น  และปัจจัยเส่ียง                    
ท่ีอำจเป็นเหตุท ำให้ 
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  1. กำรปฏิบั ติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำ ท่ีของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะท่ีขำดหรือ                   
มีควำมรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีไปในทำงท่ีท่ำให้ประชำชนขำดควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และ 
กำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต 
ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้เกิด 
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในปฏิบัติหน้ำท่ีโดยสุจริต 
  ๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย  

 ๔. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีต่อผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏบิัติหน้าที ่

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับ
โอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบของควำมเส่ียงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง และด ำเนินกำร
วิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเส่ียง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนท่ีจะใช้ในกำรประเมินควำมเส่ียง       
เส่ียงต่อกำรทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง 
(Likelihood)และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเส่ียง ท้ังนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพ
เนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ท่ีไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิดขึ้น ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร้ัง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิดขึ้น มูลค่าความเสียหาย 

5 สูงมาก 
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 

4 สูง 
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 

3 ปานกลาง 
สร้างบรรบยากาศการท างานที่ไม่เหมาะสม 

 

2 น้อย 
สร้างความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง 

 

1 น้อยมาก 
สร้างความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานนาน ๆ คร้ัง 
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  ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียง    
โดยพิจำรณำจำกผลคูณของระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)  ของควำมเส่ียงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 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 

 
 ในกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จำก      
กำรพิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงจำกโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ     
ท่ีเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

(Likelihood x Impact) 
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ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant)            
ใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง 
คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด 
การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

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

สีแดง 

เส่ียงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมำตรกำรลดควำมเส่ียง  สีส้ม 

ปำนกลำง (Medium)  4–8 คะแนน  
ยอมรับควำมเส่ียง แต่มีมำตรกำร 
ควบคุมควำมเส่ียง 

สีเหลือง 

ต่ ำ (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับควำมเส่ียง  สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

5 

4 

3 

2 

1 

   

 

                โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิจิตร มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  - กระบวนงำนท่ีมีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบ
ต่อทำงหน่วยงำนและผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินงบประมำณ 
  - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร โดยใช้เวลำรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  - กำรให้บริกำรต่อประชำชนท่ีมำติดต่อโดยมีกำรเรียกรับผลประโยชน์ 
  - กำรปฏิบัติหน้ำท่ีนอกสถำนท่ีโดยมีกำรเรียกรับผลประโยชน์ 
  - กำรกระท ำ ท่ี เกิดกำรละเลยไม่ปฏิบั ติตำมขั้นตอนหรือตำมระเบียบทำงรำชกำร                    
ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรปฏิบัติหน้ำท่ีไม่เต็มเวลำรำชกำร 
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - เปิด ช่องทำงให้ เ จ้ำหน้ำ ท่ี ใ ช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ ผู้ปฏิบั ติ ใ ช้ โอกำสกระท ำ ผิดในทำง                     
มิชอบด้วยหน้ำท่ี 
  - เสียช่ือเสียง และควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำน 
  - สูญเสียงบประมำณ หรือกำรใช้งบประมำณผิดประเภท 
  - ภำรกิจหรือเป้ำหมำยขององค์กรไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 - กำรปลูกฝังค่ำนิยมกำรปฏิบั ติหน้ำท่ี ด้วยควำมสุจริตโดยมีกำรกล่ำวค ำปฏิญำณเขต             
พื้นท่ีกำรศึกษำสุจริต 
 - กำรเผยแพร่ประกำศกำรไม่รับหรือให้ของขวัญ Nogift policy 
 - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - กำรสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี โดยมีค ำขวัญ คติเตือนใจ ท่ัวท้ังพื้นท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
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  สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีท่ีอำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิจิตร ประจ ำปี พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิจิตร ก ำหนดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนในกำรปฏิบัติ จ ำนวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1 .กำรเรียกรับผลประโยชน์ 
  2. กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบ 
  3. กำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเวลำรำชกำร 

  เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน ำผลท่ีได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง และ
ผลกระทบของควำมเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเส่ียงในระดับใด     
ในตำรำงควำมเส่ียง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเส่ียงใดเป็นควำมเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

1 การเรียกรับผลประโยชน์ 3 4 12 (1) 
2 การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้

เป็นไปตามระเบียบ 
3 3 9 (2) 

3 การปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาราชการ 2 2 4 (3) 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

       5 

       4 

       3 

      2 

      1 

   

 

          โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

     

  (1)   

  (2)   

 (3)    

     

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
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ct
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          1 2 3 4 5 
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  จำกแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับ 
ควำมส ำคัญของควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ได้ดังนี้ 
 
 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การเรียกรบัผลประโยชน ์ ล าดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 

การด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 2 (สูง = 9 คะแนน) 

การปฏิบตังิานไมเ่ตม็เวลาราชการ ล าดับ 3 (สูง = 4 คะแนน) 
  

  จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ       
สูง   ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีดังนี ้

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

  เส่ียงสูงมำก (Extreme) 
จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง มีมำตรกำรลด 
และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำยโอนควำมเส่ียง 

- 

     เส่ียงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง และมีมำตรกำร 
ลดควำมเส่ียง เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

- กำรเรียกรับผลประโยชน์ 
- กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบ 

ปำนกลำง (Medium) 
ยอมรับควำมเ ส่ียง  แต่มีมำตรกำรควบคุม 
ควำมเส่ียง 

- กำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเวลำ

รำชกำร 
     ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเส่ียง -  
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มาตรการและการด าเนินการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกพิจิตร ได้จัดท ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร ควำมเส่ียง 
เพื่ อ ลดและป้ อ ง กั น คว ำม เ ส่ี ย ง ต่ อก ำร ทุจริ ต หรื อ เ กิ ดผลประ โยชน์ ทับซ้ อน ในกำรป ฏิ บั ติ ง ำ น                                     
จ ำนวน 3 ประเด็นควำมเส่ียง ดังนี้ 

1. การเรียกรับผลประโยชน์ 
โดยมีมำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียงดังนี้ 
1.1 มีกำรประกำศงดรับหรือให้ของของขวัญ No gift policy 
1.2 มีกำรกล่ำวค ำปฏิญำณเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสุจริต 
1.3 มีป้ำยเตือนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมสุจริต 
1.4 มีช่องทำงกำรร้องเรียนส ำหรับผู้รับบริกำรท่ีได้กำรเรียกรับผลประโยชน์ 
2. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ 
โดยมีมำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียงดังนี้ 
2.1 กำรจัดอบรมกำรเงินและพัสดุให้กับครูโรงเรียนภำยในสังกัด 
2.2 มีกำรควบคุม ก ำกับดูแล กำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำนก่อสร้ำง 
3. การปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาราชการ 
โดยมีมำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียงดังนี้ 
3.1 สร้ำงจิตส ำนึกโดยกำรมำเข้ำแถวเคำรพธงชำติทุกวันจันทร์ 
3.2 มีกำรประชุมกลุ่ม PLC เรื่องเวลำกำรปฏิบัติงำน 
3.3 มีป้ำยเตือนกำรปฏิบัติงำนให้เต็มเวลำ 
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แผนจัดการความเสี่ยง ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมพิจิตร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
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ปัจจัย 
ที่จะเกิด 

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการก าจัดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

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

1. กำรเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

4 3 12 1.1 มีกำรประกำศงดรับ
หรือให้ของของขวัญ No 
gift policy 
1.2 มีกำรกล่ำวค ำ
ปฏิญำณเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำสุจริต 
1.3 มีป้ำยเตือนกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำม
สุจริต 
1.4 มีช่องทำงกำร
ร้องเรียนส ำหรับ
ผู้รับบริกำรท่ีได้กำรเรียก
รับผลประโยชน์ 

          

 
 
 
 
 
        

ทุกกลุ่มงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ปัจจัย 
ที่จะเกิด 

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการก าจัด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

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

2. กำรด ำเนินกำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง      
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
ระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 3 9 2.1 กำรจัดอบรมกำรเงิน
และพัสดุให้กับครู
โรงเรียนภำยในสังกัด 
2.2 มีกำรควบคุม ก ำกับ
ดูแล กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
งำนก่อสร้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

ทุกกลุ่มงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการก าจัดความ

เสี่ยง 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

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

3. กำรปฏิบัติงำน
ไ ม่ เ ต็ ม เ ว ล ำ
รำชกำร 

2 2 4 3.1 สร้ำงจิตส ำนึกโดย
กำรมำเข้ำแถวเคำรพธง
ชำติทุกวันจันทร์ 
3.2 มีกำรประชุมกลุ่ม 
PLC เรื่องเวลำกำร
ปฏิบัติงำน 
3.3 มีป้ำยเตือนกำร
ปฏิบัติงำนให้เต็มเวลำ 

                  

ทุกกลุ่มงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการประเมนิความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติ 
หรือเกิดผลประโยชนท์บัซ้อนในการด าเนนิงาน ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

มัธยมศกึษาพิจติร ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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