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อุตรดิตถ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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พ้ืนที่การศึกษาสุจริต ดังคำกลา่วที่ว่า“คอร์รัปชั่นเริ่มที่ตัวเรา หยุดที่ตัวเรา” 

 

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

            กรกฎาคม 2565  

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

          หน้า 

คำนำ          ก 
สารบัญ          ข 
ส่วนที่ 1 บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล       1 
2. วัตถุประสงค์        3 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for 4 

Conflict of Interest) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  
อุตรดิตถ์ 

2. การดำเนินงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  6 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   10 
 ส่วนที่ 3 ภาคผนวก        ๑๔ 
  ภาพการดำเนินการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 
  คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน    

 

            

 



1 
 

 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่า
อื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำ
ความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การ
ถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื ่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที ่ เก ิดจากเปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที ่ส ่งผลต่อ  
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเส ี ่ยงด ้านการดำเน ินงาน (Operational Risk: O) เก ี ่ยวข ้องกับประสิทธ ิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
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  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา  การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที ่เที ่ยงธรรม เนื ่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ ้นกับ
ประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำ
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี ่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 
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  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิด
โอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความ
เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่
ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที ่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก    ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง    ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง    สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย    สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

  ระดับของความเสี ่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี ่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ 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  ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3     คะแนน 
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   ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก  
การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact)  

  ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

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

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

 ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 

                                      ตารางระดับของความเสี่ยง (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) 
 
 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.1 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
1.2 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่างไม่ 

เหมาะสม เกิดความสิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วัสดุสำนักงาน   รถ
ราชการ การใช้กระแสไฟฟ้า 

               1.3 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม  
คือ มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

               1.4 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ติดตามการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.2   การใช้วัสดุ   อุปกรณ์ของทางราชการ 
2.3   การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
2.4   การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
2.5   การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
2.6   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
2.7   การจัดหาพัสดุ 
2.8   การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
2.9   การเบิกค่าตอบแทน 
2.10 การใช้รถราชการ 
2.11 การทำงานไม่เรียงลำดับความเร่งด่วน 
2.12 การวิเคราะห์งานแต่ละกลุ่มงานในเขตพ้ืนที่ 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
      3.1   สูญเสียงบประมาณ 
         3.2   เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติงานใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบ 
                       ด้วยหน้าที่ 
         3.3   เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
               3.4   เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับคนรุ่นหลัง 

 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      4.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ ต่อต้าน ไม่เห็นด้วย ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  4.1.1   ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.1.2   เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  4.1.3   จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  4.1.4   การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
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     4.2   การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 
   4.2.1 การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
   4.2.2 การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
   4.2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
   4.2.3 จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำหนดความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 
 2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

         3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      4. การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว  

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี ่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
  ระดับ 
ความเสี่ยง 

   ลำดับ 
ความเสี่ยง 

1 การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 3 3 9 (1) 

2 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

2 3 6 (2) 

3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 2 4 (3) 

4 การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว 2 2 4 (4) 
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  แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

  

5      

4      

3  (2) (1)   

2  (3),(4)    

1      

      1      2      3       4      5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ      ลำดับ 1  (สูง = 9 คะแนน) 

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง      ลำดับ 2  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      ลำดับ 3  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว      ลำดับ 4  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

  
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง 

โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

       
         เสี่ยงสูง (High) 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

- การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลา
ราชการ 

     
       ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง                 

- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 
- การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา              
- การใช้ทรัพยากรของทางราชการ
ไปใช้งานส่วนตัว  
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
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.การปฏิบัติงาน
ไม่เต็มตามเวลา
ราชการ 
  

3 3 9 1. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ
ราชการให้เต็มศักยภาพ 
2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล ใน
องค์กร 
3. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพในเวลาราชการ 
5.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร สพม.พล. อต. 
ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ  
6.บุคลากรทุกคนจัดทำบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

         

ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
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.การปฏิบัติงาน    
ไม่เป็นไปตาม  
ขั้นตอนและ 
ระเบียบที่เกี่ยว  
ข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 6 1. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการและบุคลากร
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
2. PLC ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/
หน่วยเพื่อให้ทราบถึงกระบวนงานที่
ปฏิบัติเป็นประจำ 
3. ให้ข้าราชการ และบุคลากรจัดทำ
คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานทุก
งาน  
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือและ
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 
 5. ติดตามและประเมินผล
ข้าราชการ และบุคลากร ในการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

         

ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
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 

3. การย้าย
ข้าราชการครูและ
บุคลากร         
ทางการศึกษา 

2 2 4 1.ประชุมให้ความรู้ ข้ันตอน 
กระบวนงานหลักเกณฑ์ การย้ายให้แก่ผู้
ที่เก่ียวข้องทราบรวมทั้งบุคลากรใน   
สพม.พล  อต  
2. จัดทำเอกสารแนวทางคำขี้แจง 
กระบวนงาน การส่งเอกสารขอย้ายของ
ผู้บริหาร ข้าราชการครุและบุคลา 
กรทางการศึกษาของ สพม.พล อต 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ดา้นข้อมูล
แบบฟอร์ม ขั้นตอนกระบวนงาน บน
หน้าเว็บไซต์ ของสพม.พล อต  
4.การตรวจสอบ ประเมินผล ข้อมูลตาม
องค์ประกอบการย้ายผูบ้ริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
5.ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ กคศ./สพฐ.กำหนด 

 
 

การ
ย้าย
ข้า 
ราช
การ
ครู
และ
บุค 
ลา 
กร
ทาง
การ
ศึก 
ษา 

        กลุ่ม
บริหารงานบุ

คล และ/ 
หรือกลุ่ม
งานที่

เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดับ 
ความ
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 

4. การใช้
ทรัพยากรของทาง
ราชการไปใช้งาน
ส่วนตัว   
 

2 2   4 1.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล ใน
องค์กร 
2.จัดทำมาตรการประหยัดการใช้
พลังงานของทางราชการ 
3.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อย่างเคร่งครัด 
4.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรใช้ทรัพยากรของทาง
ราชการเพ่ืองานของทางราชการ
เท่านั้น 

         

ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ภาคผนวก 
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ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่  15 มิถุนายน 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสิงห์เพชร  สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี ได้เข้าประเมินแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหน้าที่ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
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คำสั่ง ที่ 232/2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภาบาล “ป้องกันการทุจริต” กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุจริต โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ณ 
ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรติตถ์  
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วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรติตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรติตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเสริมสร้างสมรรรถนะบุคลากร ในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี และตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนและประกาศเจตจำนงเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น และการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่ึง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส  ไร้ทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารราชการ ให้มีหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเป็นนโยบายที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรติตถ์ ร่วมแรงร่วม
ใจมุ่งม่ันและพัฒนาให้การบริหารงานปฏิบัติให้มีความชื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งไส ยืดมั่นใน
สิ่งที่ถูกต้องเสมอภาคและ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใด ๆ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และ
มอบความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน   
ป.ป.ข.ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การกระทำท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
สร้างจิตสำนึกสาธารณะ" จัดระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรติตถ์ 
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คณะทำงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์

        ที่ปรกึษา 
นายสุดเขต  สวยสม               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
นางจิรวรรรณ   สุรเสียง          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
นายสิงห์เพชร  สุทธิ               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

       ผู้ร่วมวเิคราะห์ความเสี่ยง 
 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม   
 ผู้อำนวยหน่วยตรวจสอบภายใน 
 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

        คณะจัดทำเอกสาร 

  นางสุวณี  น้อยผา                             ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
  นางธันย์รดา  พันธ์พุทธรัตน์                 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
  นางสุทธิลักษณ์  ภูริชัยพัฒน์                 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  นางจารุนันท์  โพธิ์ทอง                       นักวชิาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
  นางสาววิชุดา แดนเมือง                      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  นางสาวอลิษา  ประทุมโพธิ์                  พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

                      


