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ส่วนที ่1 

บทน า 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกบัการบรรลุเป้าหมายและ
พัน ธ กิ จ ใ นภ าพร ว มที่ เ กิ ด จ าก เป ลี่ ย นแป ล ง ขอ งสถ าน กา ร ณ์ แ ล ะ เหตุ ก า รณ์ ภ า ย นอกที่ ส่ ง ผ ลต่ อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแ วดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
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ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา 
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วตัถปุระสงค ์ 
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที ่2 
การวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น 

 

1. การวเิคราะห์ความเสีย่งด้านผลประโยชนท์บัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑร์ะดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) เชงิคณุภาพ 

ระดบั โอกาสทีเ่กดิ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชงิคุณภาพ ทีส่ง่ผลกระทบดา้นการดาเนนิงาน (บุคลากร) 

ระดบั โอกาสทีเ่กดิ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดบัความเสีย่ง ชว่งคะแนน 
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 
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 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดบัความเสีย่ง = โอกาสในการเกดิเหตกุารณต์่างๆ x ความรนุแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดบัความเสีย่ง คะแนนระดบัความเสีย่ง มาตรการก าหนด การแสดงสสีญัลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง   

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

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
ตารางระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 

  
5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวเิคราะห์ความเสีย่งด้านผลประโยชนท์บัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต ๑๒  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพจิารณากระบวนงานที่มโีอกาสเสีย่งต่อการทจุริต หรือที่อาจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 - การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับต าแหน่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งได้แก่ การน ารถทางราชการไปใช้ส่วนตัว หรือน า
รถราชการออกนอกเส้นทางท่ีได้รับอนุมัติ 

- การก าหนดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2) โดยมีกระบวนงานทีเ่ขา้ข่ายมโีอกาสเสีย่งตอ่การทจุรติ หรือที่อาจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 - การรับเอกสาร การตรวจสอบประวัติบุคคล 
 - การก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคคล 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

- การใช้รถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว 
 - การน ารถไปใช้นอกเส้นทางที่ขออนุญาต/ได้รับอนุมัติให้ใช้ 
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดซื่อจัดจ้าง  
 - การตรวจสอบบุคคลความเกี่ยวข้องของบุคคลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3) ความเสยีหายทีจ่ะเกิดขึน้หากไม่มกีารปอ้งกันทีเ่หมาะสม 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 

- ราชการเสียประโยชน์ 
- บุคคลและหน่วยงานเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ 
- สูญเสียงบประมาณ (ไม่คุ้มค่า) 

 4) แนวทางการป้องความเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตัิงานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซ้อน 
  (1) การเสรมิสร้างจติส านกึใหบุ้คลากรของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 
รงัเกยีจการทจุรติทกุรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยมการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - ส่งเสริมให้ข้าราชการทุกระดับปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกนัเหตุการณห์รอืพฤติกรรมที่อาจเป็นภยัต่อหนว่ยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และวิธีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ าเสมออย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรปุผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยงทีเ่กี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซอ้น ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับต าแหน่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
   2. การน าทรัพย์สินของทางราชการ (รถราชการ) ไปใช้ส่วนตัว/นอกเส้นทางที่ได้รับอนุมัติ 
   3. การก าหนดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   ๔. การอือ้ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปจัจยัความเสีย่งในการเกิดทจุรติ โอกาส ผลกระทบ 
ระดบั 

ความเสีย่ง 
ล าดับ 

ความเสีย่ง 
1 การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับต าแหน่งที่ไม่

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
5 5 25 (1) 

2 การน าทรัพย์สินของทางราชการ (รถราชการ)  
ไปใช้ส่วนตัว/นอกเส้นทางที่ได้รับอนุมัติ 

5 4 20 (2) 

3 การก าหนดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

4 4 16 (3) 

4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ๓ ๑๒ (๔) 
 
แผนภูมคิวามเสีย่ง (Risk Map) 
  

5   (2)   (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวเิคราะห์ความเสีย่งและจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งดา้นผลประโยชนท์ับซอ้น 

ผลการวเิคราะห์ความเสีย่งด้านผลประโยชนท์บัซ้อน จดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง 
การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับต าแหน่งที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน 

การน าทรัพย์สินของทางราชการ (รถราชการ) ไปใช้ส่วนตัว/
นอกเส้นทางที่ได้รับอนุมัติ 

ล าดับ ๒  (สูงมาก = 20 คะแนน) 

การก าหนดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ล าดับ ๓  (สูงมาก = ๑๖ คะแนน) 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ ๔  (สูง = ๑๒ คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูงมาก และสูง โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ประจ าปีงบประมาณ 2561 มี ดังนี้ 
 

ระดบัความเสีย่ง มาตรการก าหนด ปจัจยัความเสีย่ง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 

- การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับ
ต าแหน่งที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ 
- การน าทรัพย์สินของทางราชการ 
(รถราชการ) ไปใช้ส่วนตัว/นอก
เส้นทางท่ีได้รับอนุมัติ 
-การก าหนดคุณลักษณะ/รูปแบบ
รายการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

-การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- 

     ต่ า (Low) - - 
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3. แผนจดัการความเสีย่งป้องกันผลประโยชนท์บัซ้อน 

ปจัจยัที ่
จะเกดิความเสีย่ง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดบั 
ความ 
เสีย่ง 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1. การแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลื่อนระดับ
ต าแหน่งท่ีไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ
ต าแหน่ง 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบด้านการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงานตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติ และเป็นไปตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

กลุม่
บรหิารงาน

บคุคล 

๒.การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการ  
(รถราชการ) ไปใช้
ส่วนตัว/นอกเส้นทาง
ที่ได้รับอนุมตั ิ

5 4 20 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการใช้รถราชการ อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัตติามคูม่ือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         

กลุม่
อ านวยการ 

3. การก าหนด
คุณลักษณะ/
รูปแบบรายการ
ก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 
 

4 4 16 1. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ผู้เกีย่วข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัตติามคูม่ือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         กลุม่บรหิารงาน
การเงนิและ
สนิทรพัย ์
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ปจัจยัที ่
จะเกดิความเสีย่ง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดบั 
ความ 
เสีย่ง 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

4. การเอ้ือ
ประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

4 3 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความ โปร่งใสการเสริมสร้าง คณุธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏบิัติ
อย่างเคร่งครัด  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัตติามคูม่ือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
4. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤต ิมิชอบให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน เพื่อ ร่วมสร้างแนวทาง
และมาตรการในด าเนินการ สร้างจิตส านึก
ให้ข้าราชการรังเกียจ การทุจรติทกุ
รูปแบบ 

         

กลุม่บรหิารงาน
การเงนิและ
สนิทรพัย ์
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ภาคผนวก 
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คณะท างาน 
จดัท ารายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกีย่วกับการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1. นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
2. นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. นางชุติมา  พยุหกฤษ  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
4. นางเนตรชนก  ศรีรัตน์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. นางมันทนา  รัตนะรัต  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
6. นายไตรรงค์  สาดแว  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. นางสาวพรทิพย์  เกิดสม  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นางสุจารี  สินภิบาล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
9. นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
11. นางเพ็ญ  เสมอภพ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
12. นางอ านวย  ไตรสุวรรณ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
13. นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
14. นางสาวกฤตพร  เกื้อเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15. นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
16. นางสุนิสา  เพียรดี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
17. นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
 

รวบรวม/วเิคราะห/์จดัพมิพ ์

นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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การจดัท ารายงานการวิเคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๑๒ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผอ. สพม.12 เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง conference สพม.12 


