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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ที่เป็นไปตามหลักสากล โดยเฉพาะความเสี่ยงในการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม จึงด าเนินการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญและแผนการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เพ่ือใช้ขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจรติประพฤติมิชอบในระดบัที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผละประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  
2. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัด
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก 
 
 
 



 หน้าที่ ๒ 
 

 
 

การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด  
ในต าแหน่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตน
มิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบ
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่    
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งการ
กระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การรับสินบน 
การจ่ายเงินใต้โต๊ะ รวมถึงการรับประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงาน หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา 
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจาก
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร 
ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  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
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
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  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  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด  
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุ
ของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด 
ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบท
ความเสี่ยงฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก การวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้ จะท าให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ทราบถึงความเสี่ยงในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้น 
และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
 1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การประเมินระดับโอกาสหรือความน่าจะเป็น และระดับผลกระทบของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางหรือกิจกรรมในการปฏิบัติเพ่ือที่จะควบคุมหรือลด
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด    
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

หน่วยงาน หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
(Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 
1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด    
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

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

ล าดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง   

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

ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) ของหน่วยงาน ดังนี้ 
 

 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานหรือผลประโยชน์ทับซ้อนด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการ  
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินหรือทรัพสินของทางราชการ และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 

 2) กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานหรือผลประโยชน์ทับซ้อนด้านผลประโยชน์ทับซ้อน   
  - การใช้รถยนต์ของทางราชการ 
  - การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
  - การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบลงทุน ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง  
  - ระยะเวลาและขั้นตอนการสอบสวนวินัย 
  - การคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลต่างๆ  
  - การกระท าที่เกิดการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนหรือตามระเบียบทางราชการที่เก่ียวข้อง  
  - การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - การส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ ของลูกหนี้เงินยืมราชการ 
 

  3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบุคคล/หน่วยงาน 
 

 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (4.1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

- ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
                     - ผู้บังคับบัญชาเสริมสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 



 หน้าที่ ๗ 
 

 
 

- การสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากร 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  - จัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลการ 
 
 (4.2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตในการด าเนินงานประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และมาตรการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 

- การจัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงอาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกดิการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชนท์ับซอ้น (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของส านักงาน  
เขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด าเนินการส ารวจ และรวบรวมความเสี่ยง 
ของแต่ละกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยก าหนดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน     
(Risk Assessment for Conflict of Interest)  จ านวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การใช้รถยนต์ของทางราชการ 
   2. การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 3. การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบลงทุน ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
  
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การใช้รถยนต์ของทางราชการ 2 3 6 (1) 

2 การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 2 2 4 (2) 

3 การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบลงทุน ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

2 2 4 (3) 



 หน้าที่ ๘ 
 

 
 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5       

4      

3  (1)    

2   (2) (3)     

1      

 1 2 3 4 5 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

  

 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได ้ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ 

ปัจจัย/เหตุการณ์ความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การใช้รถยนต์ของทางราชการ 
 

ล าดับ 1  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 

ล าดับ 2  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบลงทุน  
ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ 3  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า  

โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจ าปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 
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 หน้าที่ ๙ 
 

 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

- การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
- การขอใช้รถยนต์ของทางราชการ 
- การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

     ต่ า (Low) ยอมรับความเสี่ยง  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 หน้าที่ ๑๐ 
 

 
 

 
แผนการจัดการความเสี่ยง 

ของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี 
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 

ของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก



หน้าท่ี ๑๑ 
 

 
3. แผนจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการและการด าเนินในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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. การใช้รถยนต์ของ
ทางราชการ 

2 3 6 1. แจ้งแนวปฏิบัติเกีย่วกับการใช้รถยนต์ราชการ เพื่อใหบุ้คลากรใน
สังกัดได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีการก าหนดขั้นตอนการขออนุญาตใช้
รถยนต์ของทางราชการ  มีผู้อ านวยการกลุ่มเป็นผู้เห็นชอบ และ
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถยนต์ของทางราชการ 
2. ผู้บริหารก าชบัเรื่องการใช้รถยนต์ของทางราชการ โดยให้แยกให้
ชัดเจนระหว่างงานราชการกับงานสว่นตัว และห้ามขา้ราชการหรือ
บุคลากรน ารถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นน าไปใช้ทั้ง
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยก าหนดให้มกีารควบคุมการ
ใช้รถอย่างเคร่งครัด 
3. การก ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้รถยนต์ของทางราชการ  
รายงานให้ผู้บริหารทราบ   
4. ควบคุมด้วยมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สว่นรวม 

         

 
กลุ่ม

อ านวยการ 

2. การใช้เวลาราชการ
เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

2 2 4 1. ผู้บริหารก าชบัเรื่องการปฏบิัติงานในเวลาราชการ โดยใหแ้ยกให้
ชัดเจนระหว่างงานราชการกับงานสว่นตัว  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 อยา่งเคร่งครัด 
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
4. ควบคุมด้วยมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สว่นรวม 

          
ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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 หน้าที่ ๑๒ 
 

 
 

 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการและการด าเนินในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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.การพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณรายจา่ย 
ประจ าป ีงบลงทุน  
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

2 2 4 1. ผู้บริหารประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบรุี นครนายก  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์การพจิารณาจัดตัง้งบประมาณอย่างชัดเจน 
4. ก าหนดชอ่งทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
5. ควบคุมด้วยมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์    
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

         กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 



หน้าท่ี 13 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 หน้าที่ 14 
 

 
 

ภาพการประชุมการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ในวันจันทร์ที่  20  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565   
ณ ห้องประชุมลีลาวดี  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

   
  

   
 

  
 

  
    
 

  
 

  
  
 
 
 
 
 



 หน้าที่ 15 
 

 
 

 
 



 หน้าที่ 16 
 

 
 

 



 หน้าที่ 17 
 

 
 

 

 
  



 หน้าที่ 18 
 

 
 

 
 



 หน้าที่ 19 
 

 
 

 



 หน้าที่ 20 
 

 
 

 



 หน้าที่ 21 
 

 
 

 



 หน้าที่ 22 
 

 
 

 



 หน้าที่ 23 
 

 
 

 
 



 หน้าที่ 24 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


