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คํานํา 

 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดําเนินการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของ
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) โดยประเมิน วิเคราะห์ ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee Of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยัง
นําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากําหนดเป็นคู่มือคู่มือการพัฒนาส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทําให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทํา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทํา
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเร่ืองดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเร่ืองทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดําเนินการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง
ของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธ กิจในภาพรวมที่ เ กิ ดจาก เปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์และ เหตุการณ์ภายนอกที่ ส่ งผล ต่อ 
กลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเน่ืองจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ
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ข้ันตอนการดําเนินการ เป็นต้น เน่ืองจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํา
รายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา 
ที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปล่ียนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยคร้ัง 
การควบคุม กํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซ่ึงมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงการกระทําน้ันอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ  
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้
เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเก่ียวเน่ืองเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจเป็นเหตุทําให้   
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมี 
ความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 
การยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
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พร้อมกันน้ี ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็น
ปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพื่อสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การประเมิน วิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับความ
เสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ 
กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางคร้ัง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยคร้ัง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน (บุคลากร) 

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

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังน้ี 
   
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) ท่ีได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า  
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       
 
ตารางระดบัของความเส่ียง (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) 
 
 
 
 

 

 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

(Impact) 
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2. การประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีการดําเนินการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังน้ี 

 
 1)  การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

-ระบบและระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มาตรการประหยัด 
นโยบาย ข้อควรรู้ แนวปฏิบัติหรือข้อตกลงที่หน่วยงานกําหนดหรือกฎหมาย ระเบียบส่วนกลางกําหนด 

-คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ เช่น ความประมาท ความโลภ ความซ่ือสัตย์ 
ความมีวินัย ความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นต้น 

-ความตระหนัก ดุลพินิจ จิตสํานึกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนร่วม และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เช่น การรับเงินทอนจากการประชุม อบรม พัฒนาหรือเดินทางไปราชการ เป็นต้น  

-การวางแผนการใช้งบประมาณ เช่น การประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเขียน
รายงานเดินทางไปราชการที่ถูกต้องถูกระเบียบ การยืมเงินราชการ การส่งใช้เงินยืม การจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

-การกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เช่น มาตรการประหยัดและการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในสํานักงาน ข้อตกลงในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ข้อพึงระวังในการใช้ไฟฟ้าในสํานักงาน ข้อปฏิบัติใน
การใช้น้ํามันรถยนต์ส่วนกลางเพื่องานราชการ ข้อควรระวังในการใช้ของส่วนรวมและของส่วนตัว หรือการแยกแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  ผลกระทบของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น  

-คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล กระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยก สังเคราะห์ ความซ่ือสัตย์ ความมีวินัยในตนเอง เป็นต้น 

-ข้อควรระวังในการใช้วัสดุในสํานักงาน เช่น คุณสมบัติการใช้งาน ประโยชน์ ข้อดี ข้อเสียของการใช้
วัสดุ ครุภัณฑ์ในสํานักงาน ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใช้สิ้นเปลือง เป็นต้น  

-การใช้อํานาจหน้าที่ เอ้ือประโยชน์ในการเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ เช่น ความคุ้นเคย เครือ
ญาติ ความสนิทสนม การมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ให้และผู้รับ ความลําเอียง โอกาสและความเท่าเทียม เป็นต้น  

-ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหน้าที่การงาน ครอบครัว สังคม เช่น การถูกลงโทษทางวินัย การออกจาก
ทางราชการ การถูกริบทรัพย์สินส่วนตน การถูกลิดรอนสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ เป็นต้น 

-การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม เช่น การใช้เวลาราชการเพื่องานส่วนตัว การใช้ของ
ส่วนตัวในเวลาราชการหรือสถานที่ราชการ ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างปฏิบัติงานราชการ การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเพื่องานส่วนตัว  

-คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เช่น ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย์ ความมี
วินัยในตนเอง ผลกระทบของส่วนรวมอันเกิดจากการกระทําของตนเอง เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็น
หลัก เบียดบังเวลาราชการ มาตรฐานการปฏิบัติตน มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพ ความเป็นข้าราชการ
และพนักงานท่ีดี เป็นต้น  
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 2)  โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
-การจัดทําคู่มือ แนวปฏิบัติ ข้อตกลง ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อควรปฏิบัติ ข้อพึงระวังให้

บุคลากรในสํานักงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเก่ียวกับเรื่องต่อไปน้ี  
1)  การเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น การรับเงิน การจ่ายเงิน การเบิก การยืมเงินราชการ การส่ง

ใช้เงินยืม การประมาณการค่าใช้จ่าย การจัดบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
2)  การเสนอของบประมาณ การจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรม การจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปีร่วมกัน การจัดทําแผนพัฒนางานต่าง ๆ  
3)  การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร กําหนดคุณสมบัติและ

แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการใช้ ข้อควรระวังในการใช้ ผลกระทบหรือความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน 
 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

-เกิดความสูญเสียงบประมาณทางราชการ  
-ประเทศชาติมีคนโกงเพิ่มมากข้ึน สังคมขาดคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 
-คนดีไม่ได้รับการส่งเสริม ยกย่อง ขาดขวัญและกําลังใจในการทําความดี 
-วัฒนธรรมในองค์กรไม่น่าอยู่ ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ระบบงานราชการไม่มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ไม่น่าเชื่อถือ  
-เสียชื่อเสียงทั้งบุคคลและสํานักงาน ก่อให้เกิดสังคมเป็นพิษ ไม่ปลอดภัย  

 
 4) แนวทางการป้องความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ไม่ทน
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

-เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
-จัดโครงการและกิจกรรมอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ท่ีดี  สร้าง 

ความตระหนัก ให้องค์ความรู้ความเข้าใจ ให้คําปรึกษา ชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้อง ว่ากล่าวตักเตือน เสริมสร้างจิต 
สํานึกที่ดี 

-ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญ กําลังใจ ให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ดี 
 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

-ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจร่วมกัน  
-กําหนดข้อตกลง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
-กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
-จัดทําคู่มือ แนวปฏิบัติ ข้อตกลง ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อควรปฏิบัติ ข้อพึงระวังให้

บุคลากรในสํานักงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
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สรุปผลการประเมิน วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
ประจําปี พ.ศ. 2565 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กําหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 4 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. การใช้พลังงานไฟฟ้า/นํ้า/สาธารณูปโภค และวัสดุสํานักงาน 
3. การใช้อํานาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ในการเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ 
4. การเบียดบังเวลาราชการและใช้ทรัพยากรของราชการเพื่องานส่วนตัว 

 
 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซ่ึงจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ลําดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1 การเบิกจ่ายงบประมาณ 5 5 25 (1) 
2 การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ํา/สาธารณูปโภค และวัสดุ

ในสํานักงาน 
4 4 16 (2) 

3 การใช้อํานาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ในการเสนอขอ
และจัดสรรงบประมาณ 

3 4 12 (3) 

4 การเบียดบังเวลาราชการและใช้ทรัพยากรของ
ราชการเพื่องานสว่นตัว 

2 3 6 (4) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5     (1) 

4   (3) (2)  

3  (4)    

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ลําดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 
2. การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้าํ/สาธารณูปโภค และวัสดุในสาํนักงาน ลําดับ 2  (สูงมาก = 16 คะแนน) 
3. การใช้อํานาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ในการเสนอขอและจัดสรร

งบประมาณ 
ลําดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 

4. การเบียดบังเวลาราชการและใช้ทรัพยากรของราชการเพื่องาน
ส่วนตัว 

ลําดับ 4  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

(Impact) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาํแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สงูมาก สูง และปานกลาง โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจําปีงบประมาณ 2565 มี ดังน้ี 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสีย่ง 

มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
  

- กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การใช้อํานาจหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน ์

     เสี่ยงสูง (High) จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสีย่ง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

     ต่ํา (Low) - - 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

คณะกรรมการประเมินความเสีย่งของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกดิการทุจรติหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์สว่นรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 



 แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปจัจัยที ่
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 
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. การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 5 25 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ถอืปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติตามคู่มือการเบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทาง  
ไปราชการ/อบรม   โดยเคร่งครัด 

2. จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/อบรม 
ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ เขา้ใจ 
และสามารถดําเนินการได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ทุกต้นปีงบประมาณ 

3. บรรจุหัวข้อการประชุมเรื่องแนว
ปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ/อบรม ในวาระการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกครั้ง 

4. จัดอบรมการเบิกค่าใชจ้่ายเดินทางไป
ราชการ/อบรม ให้กับบุคลากรภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้
รับทราบและเข้าใจระเบียบ 
หลักเกณฑ ์และแนวทางปฏิบัติในการ
เบิกจ่าย 

5. สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสํานึก
ให้กับบุคลากรผู้เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ/อบรม และผู้เกี่ยวขอ้ง 

  

 

      

1.กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 
2.กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 



ปจัจัยที ่
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 
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 

2. การใช้พลังงาน
ไฟฟา้/น้าํ/
สาธารณูปโภค 
และวัสดุใน
สํานักงาน 

4 4 16 1. ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก
ร่วมกันลดการใช้พลังงาน 

2. กําหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้า 
น้ํา สาธารณูปโภคและวัสดุใน
สํานักงาน 

3. จัดทําคู่มือการใช้งานพลังงาน/
น้ํา/สาธารณูปโภคและวัสดุใน
สํานักงาน 

4. จัดทําบัญชีควบคุมการใช้
ทรัพยากรของทางราชการ 

5. จัดทําป้ายสัญลักษณ์การประหยัด
พลังงานบริเวณที่เปิด – ปิด 
ไฟฟ้าทุกจุดในสํานักงาน 

6. แจ้งมาตรการให้ทุกคนได้รับทราบ
ร่วมกันและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

         1.กลุ่ม
อํานวยการ  
2.กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 



ปจัจัยที ่
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 
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.  การใช้อํานาจ
หน้าที่เอื้อ
ประโยชน์ในการ
เสนอขอและ
จัดสรร
งบประมาณ 

3 4 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

2. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องราวการับของขวัญ สินน้ําใจ 
อย่างเคร่งครัด 

3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนสําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  

 

      

1.กลุ่มนโยบาย
และแผน  
2.หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
3.กลุ่ม
กฎหมายและ
คดี 

 
 
 



 
 

ปจัจัยที ่
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 
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 

4.  การเบียดบัง
เวลาราชการและ
ใช้ทรัพยากรของ
ราชการเพื่องาน
ส่วนตัว 

2 3 6 1.  ควบคุม กํากับ ดูแลขา้ราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับกรอบ
งานในตําแหน่งหน้าที่ของตน 

2. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ขอ้บังคับ เรื่องการขออนุญาตไป
ราชการอย่างเคร่งครัด 

3.  ควบคุม กํากับ ดูแลขา้ราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติมิชอบ อย่าง
เคร่งครัด 

4.  ควบคุม กํากับ ดูแลให้ขา้ราชการ และ
บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนิน
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

         1.กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา  
2.กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล  
3.กลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 



 
 
 
    ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ             ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
                                    
                                                                                  
            (นายชาญชัย  แสงกร)              (นายชัยนนท์  นิลพัฒน)์ 
                 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                          ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 
 
 
                        ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
 
 
 

 (.........................................) 
 ตําแหน่ง ............................................... 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 











ภาพการประชุม 
คณะกรรมการประเมินความเส่ียงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 
ณ ห้องประชุมแม่ยะ สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


