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คํานํา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดําเนนิการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต        
การ บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสําคัญ และพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์     
ทับซ้อนที่ได้นี้มากําหนด เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกด้วย     
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓          
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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ส่วนที่ ๑ บทนํา 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง การใช้ ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทํา ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม
ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการ
ให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึง
ระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทํา ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่
มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษ
ทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ

เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผล
ต่อ กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่ง ผล
กระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
ขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณ     
ไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล          



การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และ
การเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ   
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน       
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรม
สัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ

การ เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุม กํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
หน้าที่ ที่บุคคล นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้น
อย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรค
พวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่
บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจาก     
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้ เป็นการกระทําที่ผิด
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์    
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส    
ที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
ทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ นําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา
ดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น 
และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ เป็นเหตุทําให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 



๓ 

 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพ่ือกําหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตวัเลข หรือจํานวนเงนิที่ชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
1 นอยมาก มโีอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม  
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง  
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

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

ลําดับ ระดับความเสี่ยง 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 



 

 
 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสาํคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ 
จัดแบง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา  
หรือถายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

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

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
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 
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 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 

 

ความ

รุนแรง

ของ

ผลกระ

ทบ 

(Impac

t) 



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ  

มีการ เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ

ต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง 
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การรับ – จ่ายเงิน  
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดหาพัสดุ  
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
- การเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่  
- การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันได้

ประโยชน์  
- การเบิกค่าตอบแทน  
- การใช้รถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม  

จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี  
- ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน  
- เผยแพร่ความเสียหายจากการทุจริตแก่บุคลากรให้รับทราบ  
- ไม่ปกป้องผู้กระทําผิด 
 



(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
 - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- กําหนดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กําหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
๒. การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
๔. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง
บริหารจัดการก่อน 
 

ลําดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 1 5 5 (4) 
2 การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 2 5 10 (3) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (1) 
4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 4 12 (1) 
 
 
 



 

 
 

 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลาํดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสีย่งและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคญัของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคญัของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 4  (ปานกลาง = 10 คะแนน) 
การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน ลําดับ 3  (สูง = 10 คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ ลําดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลําดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) -  - 

     เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสีย่ง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได  

- การเบิกจายงบประมาณ 
ที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
- การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
ในการจัดซื้อจัดจาง 

ความ

รุนแรง

ของ

ผลกร

ะทบ 

(Impa

ct) 

 
 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจาํแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง โดย
สามารถสรปุขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจําปงบประมาณ 256๓ มี ดังนี้ 
 



 

 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน 

     ต่ํา (Low) ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง - การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน 

 

 
 
 
 

 


