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ค าน า 
  
 เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจรติเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซื่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จรงิได้ยาก ความเส่ียงจงืจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจรติ 
คูอ การแก้ไขปัญหาการทุจรติที่ยั่งยูน ซื่งเป็นหน้าที่ความรบัผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและ    
เป็นเจตจำ  นงของทุกองค์กรที่รว่มต่อต้านการทุจรติทุกรปูแบบ อันเป็นวาระเรง่ด่วนของรฐับาล 
 การน าเคร ือ่งมูอประเมินความเส่ียงการทุจรติมาใชใ้นองค์กร จะชว่ยให้เป็นหลักประกัน   ใน
ระดับหน่ืงได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจรติ หรอืในกรณีที่พบกับการทุจรติที่ไม่คาดคิด 
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอู่น หรอืหากเกิดความเสียหายขื้นก็จะเป็น ความเสียหายที่
น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเคร ือ่งมูอประเมินความเส่ียงการทุจรติมาใช ้เพราะได้มีการเตรยีมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหน่ืงของการปฏิบติังานประจ า ซืง่ไม่ใชก่ารเพิ่มภาระงานแต่อยา่งใด 
 ส านักงานเขตพู้นที่การศืกษามัธยมศืกษานครสวรรค์ ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น ถืงสาเหตุหรอืปัจจยัของความเส่ียงอันอาจเกิดจาก
ผลประโยชน์ทับซอ้นในการด าเนินงาน เพู่อก าหนดแนวทางมาตรการ วิธกีารในการป้องกันและการ
ควบคุม หรอืลดความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากน้ี ยังน าความเส่ียงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้น้ี มาก าหนดเป็นคู่มูอการคิดแยกแยะเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซอ้น โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนมีส่วนรว่มในการสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจรติประพฤติมิชอบได้ 
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รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติ หรอื 
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หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเคร ือ่งมูอการประเมินเชงิบวกเพู่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจรติ และเป็นกลไกในการสรา้ง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครฐัมีการด าเนินงานอย่างโปรง่ใสและมีคุณธรรม โดยใชช้ ูอ่ว่า “การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)” 
 การประเมิน ITA ได้เริม่ด าเนินการในปึงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถืงปัจจุบนั และมี
การขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ืนตามล าดับ ทั้งน้ี คณะรฐัมนตรไีด้มีมติเมู่อ
วันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานให้ความรว่มมูอและเข้ารว่มการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปึงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2564 โดยใชแ้นวทางและเคร ือ่งมูอการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ส าหรบัการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment) หรอืการประเมิน ITA ประจ าปึงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ัน นับเป็นปึที่ 
10 ของการด าเนินการที่ผ่านมา และเป็นปึที่ 5 ที่ได้ปรบัเข้าสู่การประเมินในรปูแบบออนไลน์ อีกทั้งยัง
เป็นปึสุดท้ายของชว่งระยะที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 เกณฑ์การประเมินความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) มีการประเมิน
ในด้านการต่อต้านการทุจรติในองค์กร เก่ียวกับการด าเนินงานเร ือ่งผลประโยชน์ทับซอ้นของหน่วยงาน 
โดยมีการประเมินหลักฐานเชงิประจกัษ์ (Evidence – Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น เพู่อก าหนดมาตรการส าคัญในการป้องกันการ
ทุจรติ การบรหิารงานที่โปรง่ใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจา้หน้าที่รฐัที่
เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากน้ี ยังน าความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซอ้น ที่ได้มาก าหนดเป็นมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นในหน่วยงาน 
 ส านักงานเขตพู้นที่การศืกษามัธยมศืกษานครสวรรค์  จงืได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพู้นที่การศืกษามัธยมศืกษานครสวรรค์ ถืงสาเหตุหรอืปัจจยัของความ
เส่ียงอันอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซอ้นในการด าเนินงาน เพู่อก าหนดแนวทางมาตรการ วิธกีารใน
การป้องกันและควบคุมหรอืลดความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซอ้นดังกล่าวต่อไป 

ค านิยาม ความหมายของผลประโยชน์ทับซอ้น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรอื ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขื้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก       
ธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
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 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายเร ือ่งผลประโยชน์ทับซอ้น ว่าหมายถืง สถานการณ์หรอืการ
กระท าของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมูอง ข้าราชการ พนักงานบรษัิท ผู้บรหิาร มีผลประโยชน์ส่วนตน
เข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรอืการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งน้ัน การกระท า
ดังกล่าวอาจเกิดข้ืนโดยรูตั้วหรอืไม่รูตั้ว ทั้งเจตนาหรอืไม่เจตนา หรอืบางเร ือ่งเป็นการปฏิบัติสูบต่อกัน
มาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดปกติแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการกระท าความผิดทางจรยิธรรม
ของเจา้หน้าที่ของรฐั      ที่ต้องค านืงถืงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบติัหน้าที่โดยค านืงถืงประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพ้อง 

การวเิคราะห์ความเส่ียง 
 การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถืง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เป็นระบบในการบรหิาร
ปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏิบติังานเพู่อลดมูลเหตขุองโอกาสทีจ่ะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบติังานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
  ประเภทของความเส่ียง แบง่ออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
 1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk: S) หมายถืง ความเส่ียงเก่ียวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่
ส่งผลต่อกลยุทธท์ี่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไ์ม่เหมาะสม รวมถืงความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายขององค์กร  
 2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข้องกับประสิทธภิาพ
ประสิทธผิล หรอืผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขื้นเป็นความเส่ียงเนู่องจากระบบงาน
ภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรอืนวัตกรรมที่ใช/้บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล 
ส่งผลต่อประสิทธภิาพ ประสิทธผิลในการด าเนินโครงการ  
 3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเก่ียวกับการบรหิารงบประมาณ
และการเงิน เชน่ การบรหิารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธภิาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรอืเป็นความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เชน่ การประมาณการงบประมาณ  
ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนู่องจากขาดการจดัหาข้อมูล การ
วิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจดัท ารายงานเพู่อน ามาใช้ในการบรหิารงบประมาณ และ
การเงินดังกล่าว  
 4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขื้นเป็นความเส่ียงเนู่องจากความไม่ชดัเจน 
ความไม่ทันสมัยหรอืความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถืงการท านิติ
กรรม สัญญา  การรา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจยัหลัก ๒ ปัจจยั คูอ 
 1) ปัจจยัภายใน เชน่ นโยบายของผู้บรหิาร ความซูอ่สัตย ์จรยิธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชูอ่ถูอได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารและ
เจ้าหน้าที่บ่อยครัง้ การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถืง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรอื
ข้อบงัคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
 2) ปัจจยัภายนอก เชน่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ีหรอืสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมูอง เป็นต้น  
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 การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น จงืหมายถืง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เส่ียงที่เป็นระบบในการบรหิารปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพู่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นหรอืความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเก่ียวเนู่องเชูอ่มโยงอย่างใกล้ชดิกับการ
ทุจริต กล่าวคูอ ยิ่งมีสถานการณ์หรอืสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรอืน าไปสู่การทุจรติมากเท่าน้ัน 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้นในครัง้น้ี น าเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตามบรบิทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของส านักงานเขตพู้นที่การศืกษามัธยมศืกษานครสวรรค์ การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซอ้นน้ี จะชว่ยให้ส านักงานเขตพู้นที่การศืกษามัธยมศืกษานครสวรรค์ ทราบถืงความ
เส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซอ้นที่เกิดขื้นและปัจจยัเส่ียงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
 1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรอืมีความ
รบัผิดชอบไม่เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชูอ่ถูอในความมีคุณธรรม ความมี
จรยิธรรม 
 3. การปฏิบติัหน้าที่โดยการขาดการค านืงถืงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยดืม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
 พรอ้มกันน้ี ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจรติ ปิดโอกาสการ
ทุจรติ และเพู่อก าหนดมาตรการหรอืแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ
การกระท าผิดวินัยของเจา้หน้าที่รฐัที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบอ่ยอีกด้วย 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพู่อสรา้ง สูบทอดวัฒนธรรมสุจรติ และแสดงเจตจ านงสุจรติในการบรหิารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพู่อแสดงความมุ่งม่ันในการบรหิารราชการโดยใชห้ลักธรรมาภิบาล 
 3. เพู่อตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏิบติัราชการของเจา้หน้าที่รฐั ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยืดม่ันในคุณธรรม
จรยิธรรม เป็นแบบอยา่งที่ดียนูหยดัท าในส่ิงที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปรง่ใสและตรวจสอบได้ 
 4. เพู่อสรา้งความเชูอ่ม่ันศรทัธาต่อการบรหิารราชการแผ่นดินแก่ผู้รบับรกิาร ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น 

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเส่ียงต่างๆ เพู่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการ
วิเคราะห์จดัล าดับความเส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใชใ้นการประเมินความเส่ียง
ด้านผลประโยชน์     ทับซอ้น ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรนุแรง
ของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ทั้งน้ี ก าหนดเกณฑ์ในเชงิคุณภาพเนู่องจากเป็นข้อมูล
เชงิพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรอืจ านวนเงินที่ชดัเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชงิคุณภาพ 

ระดับ โอกาสทีเ่กิด ค าอธบิาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขื้นเป็นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ืนบอ่ยครัง้ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ืนบางครัง้ 

2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ืนน้อยครัง้ 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขื้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการ
ด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสทีเ่กิด ค าอธบิาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรา้ยแรง  

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยา่งไม่รา้ยแรง  

3 ปานกลาง สรา้งบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  

2 น้อย สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏิบติังานบอ่ยครัง้  

1 น้อยมาก สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏิบติังานนานๆ ครัง้  

 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถืงระดับความส าคัญในการบรหิารความเส่ียงโดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส×ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังน้ี 
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ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

ล าดับ ระดับความเส่ียง ชว่งคะแนน 

1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 

2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 

3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 

4 ความเส่ียงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจดัระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และ
ผลกระทบ  ที่เกิดขื้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรบัได้ (Risk 
Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซืง่จดัแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพู้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการจดัแบง่ ดังน้ี 
 
ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ

เส่ียง 
มาตรการก าหนด การแสดงสี

สัญลกัษณ์ 
เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 15-25 คะแนน 

มีมาตรการลด และประเมินซ้า 
หรอืถ่ายโอนความเส่ียง สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
ปานกลาง 
(Medium) 4–8 คะแนน ยอมรบัความเส่ียง แต่มี

มาตรการควบคุมความเส่ียง สีเหลูอง 

ต่า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรบัความเส่ียง สีเขียว 
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ตารางระดับของความเส่ียง (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 

 
    
2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ 
  ส านักงานเขตพู้นที่การศืกษามัธยมศืกษานครสวรรค์  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบติังานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น ดังน้ี 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเส่ียงต่อการทุจรติ หรอืที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
 - กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใชเ้งินและมีชอ่งทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง 
 - กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใชดุ้ลยพินิจของบุคลากรซื่งมีโอกาสใชอ้ย่างไม่เหมาะสม คูอ 
มีการเอู้อประโยชน์หรอืให้ความชว่ยเหลูอพวกพ้องการกีดกันการสรา้งอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชอ่งทางเรยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ซืง่ส่งผลทาง
ลบต่อผู้อู่นที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจรติหรอืที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
 - การเบกิจา่ยงบประมาณ 
 - การจดัซูอ้จดัจา้งและการจา้งบรกิาร 
 - การปฏิบติังานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบยีบการจดัซูอ้จดัจา้ง 
 - การคัดเลูอกบุคคลเข้ารบัราชการ 
 - การแต่งต้ังโยกยา้ย 
 - การเลู่อนข้ันเลู่อนระดับ 
 - การจดัหาพัสดุ 

คว
าม

รนุ
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 
(Im

pa
ct

) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 - การจดัท าโครงการฝุกอบรม ศืกษาดูงาน ประชมุ และสัมมนา 
 - การเบกิค่าตอบแทน 
 - การใชท้รพัยสิ์นของราชการ 
 - การจดัสรรงบประมาณ 
 - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขื้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดชอ่งทางให้บุคลากรใชอ้ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบติัใชโ้อกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วย 
หน้าที่ 
 - เสียชูอ่เสียงและความน่าเชูอ่ถูอของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบติังานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
 (1) การเสริมสร้างจิตส านืกให้บุคลากรของส านักงานเขตพู้นที่การศืกษามัธยมศืกษา
นครสวรรค์ รงัเกียจการทุจรติทุกรปูแบบ เชน่ 
  - การส่งเสรมิการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
  - เผยแพรค่่านิยมสรา้งสรรค์ให้แก่บุคลากร 
  - จดัโครงการฝุกอบรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมให้กับบุคลากร 
  - การส่งเสรมิให้ผู้บงัคับบญัชาเป็นตัวอยา่งที่ดี 
 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรอืพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เชน่ 
  - การแจง้เวียนหลักเกณฑ์และวิธกีารบรหิารงานบุคคลที่โปรง่ใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพรห่ลักเกณฑ์การรบัทรพัยสิ์น หรอืประโยชน์อู่นใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดอยา่งสม่าเสมอและต่อเนู่อง 
  - จดัชอ่งทางการรอ้งเรยีนเก่ียวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวเิคราะห์ความเส่ียงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้นของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา นครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส านักงานเขตพู้นที่การศืกษามัธยมศืกษานครสวรรค์ ก าหนดความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจรติหรอืก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1. การใชจ้า่ยงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบยีบ 
 2. การบรหิารงานบุคคลไม่เป็นธรรมและโปรง่ใส 
 3. การเบกิค่าตอบแทนนอกเวลาราชการไม่เป็นจรงิ 
  4. การน าทรพัยสิ์นราชการไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

 เมู่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรนุแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจยัเส่ียงแล้วจงืน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธร์ะหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรอืภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของ
ความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง ซืง่จะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่
จะต้องบรหิารจดัการก่อน 
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ล าดับ ปัจจยัความเส่ียงในการเกิดทุจรติ โอกาส ผลกระ
ทบ 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ล าดับ 
ความ
เส่ียง 

1 การใชจ้า่ยงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบยีบ 4 5 20 (1) 

2 การบรหิารงานบุคคลไม่เป็นธรรมและโปรง่ใส 3 4 12 (2) 

3 การเบกิค่าตอบแทนนอกเวลาราชการไม่เป็นจรงิ 3 3 9 (3) 

4 การน าทรพัยสิ์นราชการไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 3 2 6 (4) 

 
แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map)  

 

5    (1)   

4   (2)   
3   (3)   

2   (4)   

1      

 1 2 3 4 5 
 
   

จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจดัล าดับความส าคัญของ
ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจดัล าดับความส าคัญ
ของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซอ้นได้ ดังน้ี 

ผลการวเิคราะห์ความเส่ียงและจดัล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ผลการวเิคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซอ้น จดัล าดับความส าคัญของความเส่ียง 

1. การใชจ้า่ยงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบยีบ ล าดับ 1  (สูงมาก = 20 คะแนน) 

2. การบรหิารงานบคุคลไม่เป็นธรรมและโปรง่ใส ล าดับ 2  (สูง  = 12 คะแนน) 

3. การเบกิค่าตอบแทนนอกเวลาราชการไม่เป็นจรงิ ล าดับ 3  (สูง  = 9 คะแนน) 

4. การน าทรพัยสิ์นราชการไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน ล าดับ 4  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสยีหาย (Likelihood) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
p

ac
t)

 

 



9 

 จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 3 ระดับ คูอ สูงมาก 
สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซอ้น ส านักงานเขตพู้นที่การศืกษามัธยมศืกษานครสวรรค์  ประจ าปึงบประมาณ พ.ศ.
2565 มีดังน้ี 

ระดับความเส่ียง มาตรการก าหนด ปัจจยัความเส่ียง 
เ    เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

จ าเป็นต้องเรง่จดัการความเส่ียง 
มีมาตรการลดและประเมินซา้  
หรอืถ่ายโอนความเส่ียง 

- การใชจ้า่ยงบประมาณไม่
เป็นไปตามระเบยีบ 
 

     เส่ียงสูง (High) จ าเป็นต้องเรง่จดัการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง  
เพู่อใหอ้ยูใ่นระดับที่ยอมรบัได้  

- การบรหิารงานบคุคลไม่เป็น
ธรรมและโปรง่ใส 
- การเบกิค่าตอบแทนนอก
เวลาราชการไม่เป็นจรงิ 

     ปานกลาง (Medium) ยอมรบัความเส่ียง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง  

- การน าทรพัยสิ์นราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

     ต่า (Low) - - 
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3. แผนจดัการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ปัจจยัท่ี 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเส่ียง 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ผู้รบัผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 
 

เม.ย. 
 

พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 
 

1. การใชจ้า่ย
งบประมาณไม่
เป็นไปตามระเบยีบ 

4 5 20 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร  ปฏิบั ติตามระ เบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่าง
เครง่ครดั 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการและ
บุคล าก ร  ให้ ป ฏิบั ติ ต ามประก าศ
หลัก เกณฑ์การปฏิบั ติ เ ก่ี ยว กับข้ อ
รอ้งเรยีน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติมิชอบ อยา่งเครง่ครดั 

         

ทุกกลุ่มงาน 

 

 

 

 

 

 
2. การบรหิารงาน
บุคคล 
- การรบัสมัคร
คัดเลูอกบุคคลเป็น
พนักงานจา้งไม่เป็น
ธรรมและโปรง่ใส 
- การพจิารณา
คัดเลูอกบุคคล ที่
เป็นเครอืญาติหรอื
บุคคลที่ตนเองได้รบั
ผลประโยชน์ 

3 4 12 1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่
ชดัเจน และประกาศหลักเกณฑ์และ
เผยแพรก่ารรบัสมัครให้ทราบโดย
ทั่วถืง  
2. การพิจารณาคัดเลูอก โดยการ
แต่งต้ังคณะกรรมการแต่ละด้าน อยา่ง
โปรง่ใสและตรวจสอบได้ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการ
และบุคลากร ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนด มีด าเนินการให้เกิดความเป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ 

         

กลุ่ม
บรหิารงาน
บุคคล 

 

 

 

 

 

 



ปัจจยัท่ี 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเส่ียง 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ผู้รบัผิดชอบ โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 

3.การเบกิ
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ โดยไม่
ปฏิบติังานจรงิ 
หรอืไม่ช ีแ้จงผลการ
ปฏิบติังานต่อ
ผู้บรหิาร 

3 3 9 1. ควบคุม ก ากับการปฏิบติังานนอก
เวลาราชการให้มคีวามโปรง่ใส 
ตรวจสอบผลการปฏิบติังานจรงิ และ
การเบกิจา่ยค่าตอบแทนได้จรงิ โดย
รายงานผลการปฏิบติังาน ต้องไม่
อ้างอิง หรอืคัดลอกผลการปฏิบติังาน
จากบุคคลอู่น 
2. มีมาตรการให้รดักุม ชดัเจน ลด
โอกาสที่จะปฏิบติังานเพูอ่ประโยชน์
ส่วนตน 
3. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการ
ด าเนินการป้องกันการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบเพู่อสรา้งจติส านืกให้
รงัเกียจการทจุรติทุกรปูแบบ 

         

ทุกกลุ่มงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การน าทรพัยสิ์น
ของราชการมาใชใ้น
เร ือ่งส่วนตัว เชน่ 
การใชอุ้ปกรณ์
ส านักงานต่างๆ ฯลฯ 

3 2 6 1. มีการใชท้รพัยสิ์นของทางราชการ 
เชน่ อุปกรณ์ส านักงาน รถยนต์ อู่นๆ 
เพู่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่
จ าเป็นต่อการปฏิบติังาน   
2. มีการควบคุมและก าหนดใชง้านและ
การเบกิจา่ยอยา่งเครง่ครดัโดยต้อง
ได้รบัการพิจารณาอนุญาตก่อนน า
ทรพัยสิ์นไปใชภ้ายนอก 
3. มีมาตรการที่รดักุม ชดัเจน ลดโอกาส
ที่จะปฏิบติังานเพู่อประโยชน์ส่วนตน 

         

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่ม
บรหิารงาน
การเงินและ
สินทรพัย ์

 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


