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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั ่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ใน     
รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆตลอดจนโอกาส    
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที ่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2  ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ท ั บ ซ ้ อ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบค ุมกระบวนการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน เพ ื ่ อลดม ูล เหต ุของโอกาสท ี ่ จ ะทำให ้ เก ิ ดความเส ี ยหายจาก                                 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพ ันธก ิจในภาพรวมท ี ่ เก ิดจากเปล ี ่ ยนแปลงของสถานการณ ์และเหต ุการณ ์ภายนอกท ี ่ส ่ งผลต่อ  
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป ้าหมายกลยุทธ ์ โครงสร ้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขั น ทร ัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส ่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ



5 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำ
รายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่       
ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี ่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี ่ยนแปลงผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจ ัยภายนอก เช ่น กฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังค ับของทางราชการ การเปลี ่ยนแปลง              
ทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู ้บริหารซึ่ งมีอำนาจหน้าที ่เจ้าหน้าที ่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่งหน้าที่               
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตั วเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้
เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 
  การวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั ้งนี ้นำเอาความเสี ่ยงในด้านต่างๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยาทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้   
  1. การปฏ ิบ ัต ิราชการตามอำนาจหน ้าท ี ่ ของข ้าราชการเป ็นไปในล ักษณะท ี ่ขาดหรือ                         
มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ ไปในทางท ี ่ท ่าให ้ประชาชนขาดความเช ื ่อถ ือในความม ีค ุณธรรม                  
ความมีจริยธรรม 



6 
 

  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื ่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รั ฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส ่วนตัวในตำแหน่งหน้าที ่อ ันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ย ึดมั ่นในคุณธรรมจร ิยธรรม                 
เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

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

 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง (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 การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

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

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

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) 
 
 
 
 

 

ค วา ม รุ น แร ง ข
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ  

เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่างไม่เหมาะสม เกิดความ

สิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วัสดุสำนักงาน รถราชการ การใช้กระแสไฟฟ้า 
. - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 -กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
   การจัดซื้อ  การจัดจ้าง และการตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ . 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  - การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
  - การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการพิจารณาโครงการและงบประมาณของทางราชการ  
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมพะเยา รังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การปลุกจิตสำนึก และ ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
  - สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดแีก่บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ จรรยาบรรณของข้าราชการ ที่ควรปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน 
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  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
  

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565 

 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 
4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื ่อประโยชน์ส่วนตน อาทิ รถราชการ วัสดุสำนักงาน การใช้
กระแสไฟฟ้า 
 2. การใช้เวลาราชการเพ่ือก่อให้เกินประโยชน์ส่วนตน  (เบียดบังเวลาราชการ) การทำงานไม่เต็มที่ในเวลา 
 3. เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ  เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเฟสบุ๊ค
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)   
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง    
ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 

1 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือประโยชน์   
ส่วนตน อาทิ รถราชการ วัสดุสำนักงาน การใช้
กระแสไฟฟ้า 

5 4 20 (1) 

2 การใช้เวลาราชการเพ่ือก่อให้เกินประโยชน์ส่วนตน  
(เบียดบังเวลาราชการ) การทำงานไม่เต็มที่ในเวลา 

3 4 12 (2) 

3 การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 1 5 5 (3) 
4 การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทเพ่ืองานส่วนตัว

ในเวลาราชการ  เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเฟสบุ๊ค 
4 1 4 (4) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5      

4   (2)  (1) 

3      

2       

1    (4) (3) 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี ่ยง (Risk Map) ที ่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี ่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ         
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน          
อาทิ รถราชการ วัสดุสำนักงาน การใช้กระแสไฟฟ้า 

ลำดับ 1  (สูงมาก = 20 คะแนน) 

การใช้เวลาราชการเพ่ือก่อให้เกินประโยชน์ส่วนตน  (เบียดบัง
เวลาราชการ)การทำงานไม่เต็มที่ในเวลา 

ลำดับ 2  (สูงมาก = 12 คะแนน) 

การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ 3  (ปานกลาง = 5 คะแนน) 
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทเพ่ืองานส่วนตัวในเวลา
ราชการ  เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเฟสบุ๊ค 

ลำดับ 4  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูงมาก และ ปานกลาง 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 
 
 
 
 

ค วา ม รุ น แร ง ข



12 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
  

- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน อาทิ        
รถราชการ วัสดุสำนักงาน การใช้
กระแสไฟฟ้า 
- การใช้เวลาราชการเพ่ือก่อให้เกิน
ประโยชน์ส่วนตน (เบียดบังเวลา
ราชการ) การทำงานไม่เต็มที่      
ในเวลา 

     เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

 
- 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- เรียกรับผลประโยชน์จากการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- การใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเพ่ืองานส่วนตัว 
ในเวลาราชการ เช่น ดูหนัง        
ฟังเพลง เล่นเฟสบุก๊  

     ต่ำ (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. การใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 
อาท ิรถราชการ 
วัสดุสำนักงาน 
การใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

5 4 20 1. ควบคุม กำกบั ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 
2. ปลูกฝังและสร้างจติสำนึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจรติ โดย
เผยแพรค่วามรูเ้รื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
บนสื่อสังคมออนไลน์ของ สพม.พะเยา 
3. แผนปฏิบัติงานโครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม วัฒนธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล ในองค์กร 
4. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ของ
ทางราชการ การขอใช้รถแบบออนไลน ์
5. จัดทำประกาศข้อตกลงในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นข้าราชการทีด่ ี

         

กลุ่ม
อำนวยการ 

2. การใช้เวลา
ราชการเพ่ือก่อให้
เกินประโยชน์ส่วน
ตน (เบียดบังเวลา
ราชการ) การ
ทำงานไม่เต็มที่ใน
เวลา 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเตม็ตามศักยภาพ
ในเวลาราชการ โดยใช้การสแกน
ลายนิ้วมือในการเข้าออกงาน 
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้
บุคลากรในสังกัด มีทัศนคติ ค่านยิมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต มีจติสำนึกท่ี
ด ีรับผดิชอบต่อหน้าท่ีตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

         กลุ่ม
อำนวยการ 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3.จัดทำคูม่ือ/มาตรฐานการปฏบิัตงิาน
รายบุคคล  

3. การเรียกรับ
ผลประโยชน์จาก
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 5 5 1. ปลูกฝังและสร้างจติสำนึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจรติ  โดย
เผยแพรค่วามรูเ้รื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
บนสื่อสังคมออนไลน์ของ สพม.พะเยา 
2. แผนปฏิบัติงานโครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม วัฒนธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล ในองค์กร 
3. ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้างของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา 
4. เปิดเผยข้อมลูการจัดซื้อจดัจ้างให้สา
ธารณรับรู้รบัทราบ บนหน้าเว็บไซต์ สพม.
พะเยา 

         

กลุ่ม
กฎหมาย
และคด ี

4.การใช้
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ท 
เพ่ืองานส่วนตัวใน
เวลาราชการ  เช่น 
ดูหนัง ฟังเพลง 
เล่นเฟสบุ๊ค 

4 1 4 1. ปลูกฝังและสร้างจติสำนึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจรติ โดย
เผยแพรค่วามรูเ้รื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
บนสื่อสังคมออนไลน์ของ สพม.พะเยา 

         กลุ่ม
อำนวยการ 
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