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คํานํา 
 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the 
Tread way Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงาน 
ท่ีโปรงใสตรวจสอบไดและการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย
นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากําหนดเปนคูมือ
ปองกันผลประโยชนทับซอนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอีกดวยเพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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สวนที่ 1 

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบคุคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทํา
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเส่ียงหมายถึงกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน๔ดานดังนี้ 
  1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธ กิจ ในภาพรวม ท่ี เ กิดจากเปลี่ ยนแปลงของสถานการณและเห ตุการณภายนอก ท่ีส งผลต อ 
กลยุทธท่ีกําหนดไวและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมาย
ก ล ยุ ท ธ โ ค ร ง ส ร า ง อ ง ค ก ร ภ า ว ก า ร ณ แ ข ง ขั น ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม อั น ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ 
ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
  2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ 
  3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชนการบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับข้ันตอน
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การดําเนินการเปนตนเนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงานเพ่ือ
นํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
  4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการรางสัญญา 
ท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซ่ือสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง 
การควบคุมกํากับดูแลไมท่ัวถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 
  2) ปจจยัภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้น
รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรู ตัว 
ท้ังเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆท้ัง
ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ี
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ี
เท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทํา
ท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทําให  
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
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พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปน
ปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ี
ดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเส่ียง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง
ดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซํ้า 

หรือถายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
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 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 
 

ควา

ม

รุนแ

รง

ของ

ผล

กระ

ทบ 

 



9 
 

2. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงินและมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือมีการ 
เอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 
 - กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของซ่ึงสงผลทางลบตอผูอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ 
 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซ้ือจัดจางและการจางบริการ 
 - การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑการกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขายสินคา 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 
  - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกคาตอบแทน 
  - การใชรถราชการ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 
  - เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 
 4) แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบเชน 
  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 
  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
  - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีดี 
  (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงานเชน 
  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 
  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
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  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
  - จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ประจําปพ.ศ. 2563 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
จํานวน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
   2. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 
   3. การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 
 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 

ลําดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ลําดับ 

ความเส่ียง 
1 ความเขาใจ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑในการ

ปฏิบัติงาน 
4 4 16 (1) 

2 การใชงบประมาณท่ีคุมคา 4 3 12 (2) 
3 การมีสวนรวมผูมีสวนไดสวนเสีย 3 3 9 (3) 
4 การสรางการรับรู ขาวสาร ขอมูลสารสนเทศ   

ท่ีสาธารณะควรรับรู    
4 2 8 (4) 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
  

5      

4    (1)  

3   (3) (2)  

2    (4)  

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนไดดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
ความเขาใจ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑในการปฏิบัติงาน ลําดับ 1 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การใชงบประมาณท่ีคุมคา ลําดับ 2 (สูง = 12 คะแนน) 
การมีสวนรวมผูมีสวนไดสวนเสีย ลําดับ 3 (สูง = 9  คะแนน) 
การสรางการรับรู ขาวสาร ขอมูลสารสนเทศ      
ท่ีสาธารณะควรรับรู 

ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ คือสูงมาก สูง และ      
ปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประจาํปงบประมาณ 2563 มีดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเส่ียง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือถาย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
ไมเปนไปตามระเบียบ 
 

     เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได 

- การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การเบิกจายงบประมาณ 
ท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 
- การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
ในการจัดซ้ือจัดจาง 

     ต่ํา (Low) - - 
 

 
 



3. แผนจัดการความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. ความเขาใจ 
กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑในการ
ปฏิบัติงาน 

๔ ๔ ๑๖ 1. สรางการรับรูใหกับบุคลากร 
2. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

        

กลุมบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย 

2. การใชงบประมาณที่
คุมคา 

4 3 1๐ 1. การจัดทําแผนการใชงบประมาณ 
2. กําหนด หลักเกณฑวิธีการดําเนินงานดาน
งบประมาณ 
3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช
งบประมาณ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ทุกกลุม 
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ปจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระท

บ 
 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

3. การมีสวนรวมผูมี
สวนไดสวนเสีย 

3 3 9 1. ใหมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็น 
๒. ใหมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

        

ทุกกลุม 

4. การสรางการรับรู 
ขาวสาร ขอมูล
สารสนเทศ ที่สาธารณะ
ควรรับรู 

4 2 8 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล 
2. สรางการรับรูเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศ ท่ี
สาธารณะควรรับรู 
3. มีกลไกขับเคล่ือนท่ีเปนระบบสามารถ
ตรวจสอบติดตามการสงขอมูลและเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพ 

 

        

ทุกกลุม 



แนวทางการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
ความเส่ียง มาตรการในการปองกันความเส่ียง วิธีดําเนินงาน 

ความเขาใจ กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑในการปฏิบัติงาน 

1. สรางการรับรูใหกับบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
2. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. จัดประชุมเชิงชี้แจงเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของกลุม 
2. ทําคลิป VDO 
3. สรางแบบทดสอบ Online 
4. รวบรวมระเบียบกฎหมายใหมๆ
ไวบนเว็บไซต 
 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
ระบบงานสารบรรณและระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2. ทดสอบความรูระบบงานสาร
บรรณ / ขอกฎหมาย Online 
 
1.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.ใหขวัญกําลังใจ ยกยอง เชิดชู
เกียรติ 

การใชงบประมาณท่ีคุมคา 1. การจัดทําแผนการใช
งบประมาณ 
 
 
 
2. กําหนด หลักเกณฑวิธีการ
ดําเนินงานดานงบประมาณ 
 
 
 
 
3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช
งบประมาณ 

1. กลุมงานรวมกันวิเคราะหภารกิจ
งาน /แผนงาน/โครงการ 
2.คณะกรรมการฝายบริหารรวมกัน
พิจารณาแผนงาน/โครงการ และ
การใชงบประมาณ 
1. จัดทําคูมือและแนวทางการใช
งบประมาณ 
2. แจงหลักเกณฑ แนวปฏิบัติใน
การใชงบประมาณใหผูรับผิดชอบ
โครงการรับทราบ 
3. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
1. จัดทําปฏิทินการกํากับติดตาม
การใชงบประมาณ 
2. จัดทําแบบรายงานผลการใช
งบประมาณ 
3. กํากับ ติดตามการใชงบประมาณ 
3 ระยะ (กอน ระหวาง หลัง
ดําเนินการ) 
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ความเส่ียง มาตรการในการปองกันความเส่ียง วิธีดําเนินงาน 
การมีสวนรวมผูมีสวนไดสวนเสีย 1. ใหมีชองทางในการรับฟงความ

คิดเห็น 
 
 
 
 
 
2. ใหมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

1. จัดใหมีชองทางรับฟงความ
คิดเห็น ไดแก กลองรับความคิดเห็น
เขตพ้ืนท่ี / สถานศึกษา Face 
book / Line /website 
2. แจงเปนหนังสือราชการในการ
ใหขอเสนอแนะ และความคิดเห็น 
 
1. จัดทําแบบประเมินความพึง
พอใจในการใหบริการ 
2. เปดโอกาสผูรับบริการประเมิน
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียตอสาธารณะ 

การสรางการรับรู ขาวสาร ขอมูล
สารสนเทศ ท่ีสาธารณะควรรับรู 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการ
รวบรวมขอมูล 
 
 
 
 
 
 
2. สรางการรับรูเก่ียวกับขอมูล
สารสนเทศ ท่ีสาธารณะควรรับรู 
 
 
 
 
3. มีกลไกขับเคลื่อนท่ีเปนระบบ
สามารถตรวจสอบติดตามการสง
ขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารให
มีประสิทธิภาพ 
 

1.มอบหมายกลุม DLICT เปน
ผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล 
2.สํารวจความตองการในการใช
ขอมูล 
3. วิเคราะหขอมูล จัดทํา
สารสนเทศและเผยแพร 
4. เชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับ
หนวยนงานท่ีเก่ียวของ 
1. จัดใหมีชองทางในการเผยแพร
ขอมูล ไดแก Face book / Line 
/website  
2. ประชาสัมพันธการรับรูขอมูล
ขาวสาร 
 
1. ผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูลให
เปนปจจุบนั 
2. สรุปรายงานขอมูลสารสนเทศให
ผูเก่ียวของทราบ 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๖ 
ท่ี  106 / 2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในการดําเนินงาน 
         ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ประจําปงบประมาณ 2563 

.............................................................................................. 
 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกันการทุจริต” (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) มาตั้งแตปงบประมาณ   
พ.ศ. 2547  นั้น เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการเปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี  7 กันยายน 2561 เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน      
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) ประกอบกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามาดํารงตําแหนงครบตามโครงสรางเรียบรอยแลว 
 เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อน เปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๗ 
วรรค  ๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมแตงตั้ง คณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ ดังนี้  
 

1.1 นายศังกร รักชูชื่น ผูอํานวยการสํานักงาน                      ประธานกรรมการ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

1.2 นายวชิระ ขวัญเพชร รองผูอํานวยการสํานักงาน             รองประธานกรรมการ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

1.3 นายสํารวย ภักดี รองผูอํานวยการสํานักงาน             รองประธานกรรมการ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

1.4 นางอุไร พรหมปาน รองผูอํานวยการสํานักงาน             รองประธานกรรมการ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

1.5 นายวีระศักดิ ์ บุญญาพิทักษ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจดัการศึกษา 

กรรมการ 

1.6 นางพิสษฐณัฐฐา แฮรริ่ง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ กรรมการ 
1.7 นางณกัญญา แกวประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการ 
1.8 นางวรรณา กลับนวล ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย          กรรมการ 
1.9 นางเกศรา   ศรีกาญจน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล                            กรรมการ 

1.10 นางนํ้าฝน ยกยองสกุล ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     กรรมการ 
1.11 นางพรรษนันท ยศดํา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                   กรรมการ 
1.12 นางสายไหม แกวขาว หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

 
-/ 1.13 นายพิษณุ  อุนอก.. 
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- 2 – 
 

1.13 นายพิษณุ อุนอก ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี                   กรรมการ 
1.14 นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก   กรรมการและเลขานุการ 
1.15 นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ ศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
1.16 นายจิรพัฒน ชวยนุม ศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
1.17 นางสาวกตัญชล ี ทองเจือเพชร ศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพ  และเกิดผลดีตอทางราชการ 
 
   ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี   15   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(นายศังกร  รักชูชื่น) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 


	ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2547  นั้น เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการเปลี่ยนแป...

