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คำนำ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคายดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อ
กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ
แก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 

               นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้นี ้มาทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายอีกด้วย 
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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ส่วนท่ี 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

     การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์ร ัปชั ่นประเภทหนึ ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฏหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ี
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำผิด ยัง
พบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซอน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ี
เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิ
บาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคายดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

     การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

              ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้  
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
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โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร 

2.  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื ่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการดำเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับข้ันตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย  คือ 
1) ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ

เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง การ
ควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  
               ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที ่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งหน้าท่ี    
ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆ  ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดย    มิชอบ ส่งผล
ให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที ่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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 การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง
ท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณห์รือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น
เหตุทำให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัย
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื ่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนท่ี 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน  จำนวน   338   คน 
1.1 บุคลากรทางการศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จำนวน 35  คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.35 
           1.2 ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.87 
           1.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จำนวน  270  คน คิดเป็นร้อยละ 79.88 
           1.4 ข้าราชการบำนาญ  จำนวน  3    คนคิดเป็นร้อยละ 0.88 
     2. ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

ข้อ รายการ ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1.ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
 1.1 ไม่ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 2.15 น้อย 

 1.2 มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (มาสาย) ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ 2.04 น้อย 

 1.3 เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อราชการ เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 2.03 น้อย 

 1.4 ขาดความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 1.97 น้อย 

 1.5 รับสินบนจากผู้มาติดต่อราชการ 1.90 น้อย 
รวม 2.02 น้อย 

2.ด้านการใช้งบประมาณ 
 2.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1.72 ไม่มีความเส่ียง 

 2.2 การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ 2.25 น้อย 

 2.3 การเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง (ผู้บริหาร) หรือพวกพ้อง 2.29 ปานกลาง 

 2.4 การเบิกจ่ายเงินบุคลากรใน สพม.หนองคาย ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่า
ทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย
ในการประชุม ฯลฯ 

1.91 น้อย 

 2.5 ความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ 1.97 น้อย 
รวม 2.03 น้อย 
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ข้อ รายการ ค่าเฉล่ีย แปลผล 
3. ด้านการใช้อำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3.1 การบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ขาดความเป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ 

2.09 น้อย 

 3.2 การใช้อำนาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา 

2.05 น้อย 

 3.3 แทรกแซงกระบวนการบริหารงานบุคคล 2.06 น้อย 

 3.4 การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 2.10 น้อย 

 3.5 การส่ังการให้ทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต 2.09 น้อย 
รวม 2.08 น้อย 

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 4.1 มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำไป

ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
2.02 น้อย 

 4.2 ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 2.10 น้อย 

 4.3 บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

1.92 น้อย 

 4.4 บุคลากรท่ีรับผิดชอบทรัพย์สินของราชการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ เช่นระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

1.95 น้อย 

 4.5 บุคลากรขาดจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ
อย่างประหยัด และคุ้มค่า 

1.95 น้อย 

รวม 2.00 น้อย 
5 .ด้านการเปิดเผยข้อมูล/การจัดการเรียนร้องเรียนของสำนักงานเขต 
 5.1 เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ค่อนข้างน้อย 2.06 น้อย 

 5.2 ขาดช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/ 
การให้บริการ 

2.03 น้อย 

 5.3 การบริการข้อมูลต่างๆ ไม่ครอบคลุม 2.04 น้อย 

 5.4 การส่ือสารและประชาสัมพันธ์ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 2.01 น้อย 

 5.5 ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ไม่มีประสิทธิภาพ 2.01 น้อย 
รวม 2.03 น้อย 

โดยภาพรวม 2.03 น้อย 
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จากตาราง พบว่า ด้านการใช้งบประมาณ  ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   และด้านการเปิดเผยข้อมูล การ
จัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่มีความเส่ียง  ด้านท่ีมีความเส่ียง ได้แก่ ด้านการปฏิบัติ
หน้าท่ีของบุคลากร ด้านการใช้อำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีความเส่ียงในระดับน้อย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5  = เส่ียงมากท่ีสุด   4 = เส่ียงมาก  3 = เส่ียงปานกลาง  2 = เส่ียงน้อย  1 = ไม่มีความเส่ียง 
เกณฑ์การประเมิน 
 เส่ียงมากท่ีสุด  4.21 – 5.00 
 เส่ียงมาก  3.41 – 4.20 
 เส่ียงปานกลาง  2.61 – 3.40 
 เส่ียงน้อย  1.81 – 2.60 
 ไม่มีความเส่ียง  1.00 – 1.80  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียง
ต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงโดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impa c t )  เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
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 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเส่ียง 
ลำดับ ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน 

1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H)    9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)      4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L)      1-3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

 

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

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก (Extream) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และ

ประเมินซ้ำ 
 สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
ปายกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มี

มาตรการควบคุมความ
เส่ียง 

สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

 

 

 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
(Likelihood x Impact) 
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ตารางระดับของความเสี่ยง  (Degree of Risk) 
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 โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

   2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 สรุปผลการประเมิน พบว่า ด้านการใช้งบประมาณ  ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   และ
ด้านการเปิดเผยข้อมูล การจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่มีความเส่ียง  ด้านท่ีมีความ
เส่ียง ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร ด้านการใช้อำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
มีความเส่ียงในระดับน้อย 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565 

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เรียงตามลำดับดังนี้ 

1. ไม่ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 
2. มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (มาสาย) ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ 
3. เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อราชการ เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 
4. ขาดความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๒ 
 

5. รับสินบนจากผู้มาติดต่อราชการ 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ
ของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความ
เส่ียง ซึ่งจะทำให้ทราบว่า มีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 

ลำดับ ปัจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเส่ียง 

ลำดับ 
ความเส่ียง 

1 ไม่ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 

2.15 2 4.30 1 

2 มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (มาสาย) ไม่อุทิศเวลา
ให้กับทางราชการ 

2.04 2 4.08 2 

3 เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อราชการ เอื้อประโยชน์
ให้กับพวกพ้อง 

2.03 2 4.06 3 

4 ขาดความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 1.97 2 3.94 4 
5 รับสินบนจากผู้มาติดต่อราชการ 1.90 2 3.8๐ 5 

แผนภูมิความเสี่ยง  (Risk  Map) 
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 โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood)  
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จากแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk  Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ 

ปัจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต จัดลำดับความเส่ียง 

ไม่ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ (1) 4.30 

มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (มาสาย) ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ (2) 4.08 

เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อราชการ เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง (3) 4.06 

ขาดความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย (4) 3.94 

รับสินบนจากผู้มาติดต่อราชการ (5) 3.8๐ 
 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระบุความเสี่ยง คือ ระดับปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 

ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเส่ียง 

         เส่ียงสูงมาก (Extreme)  
 

 

         เส่ียงสูง   (High) 
 

  

        ปานกลาง (Medium) 
  

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง 

ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 

        ต่ำ  (Low) 
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3. แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ปัจจัย 

ที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระ 
ทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เลือกปฏิบัติกับ
ผู้มาติดต่อ
ราชการ เอื้อ
ประโยชน์ให้กับ
พวกพ้อง 
2.ไม่ปฏิบัติงาน
หรือดำเนินการ
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่
กำหนดไว้ 
3.มาปฏิบัติงานไม่
ตรงเวลา  (มา
สาย) ไม่อุทิศเวลา
ให้กับทางราชการ 
4.ขาดความ
รับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
5.รับสินบนจากผู้
มาติดต่อราชการ 
 

2.51 
 
 
 
 
 
2.44 
 
 
 
 
2.40 
 
 
 
 
2.37 
 
 
 
2.35 
 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 

5.02 
 
 
 
 
 

4.88 
 
 
 
 

4.80 
 
 
 
 

4.74 
 
 
 

4.70 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภบิาลในสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 
  -อบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต   เสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
2. กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
       - จัดเตรียมข้อมูล  (มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด OIT  จำนวน  
2 ตัวชี้วัดหลัก 43 ตัวชี้วัดย่อย) 
 
3. กิจกรรมแต่งต้ังคณะกรรมกำกับติดตามการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และ
โรงเรียนสุจริต 

           
 
 
 
 
 
กลุ่มกฎหมาย 
และกลุ่มนิเทศฯ 
 
 
ทุกกลุ่มงาน 
 
 
 
ทุกกลุ่มงาน 
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คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 1. นายกานนท์  แสนเภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
 2. นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 3. ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 4. นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 5. นางสิริมา  สอนคำหาญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
 6. นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย   ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์   
 7. นางศรีประภา  สีหไตร  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    
 8. นางปทิตตา  พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ    
9. นายชานนท์ คำจันทร์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    
10. นางพิมลนาฎ  ยิ่งยง  ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  
11. นางสาวมณฑา  อาสนชัย      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการ 
12. นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
15. นายวชิรดล  คำศิริรักษ์         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 

**************************** 

 


