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                 ค าน า 

 การบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือส าคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการและการด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ เพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรใน
อนาคตอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร  และจากสภาพปัจจุบัน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่สืบค้น
ต้นเหตุได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริต
ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

 การน าเอาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด 
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย
กว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่เพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จึงได้จัดท าแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการ
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดย
คัดเลือก 1 กระบวนงาน ตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest)  รวมถึงการก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนา่น 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชน เพ่ือประชาขนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล  โดยทุก
ภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง ซึ่งตัวชี้วัด ข้อ 6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกัน       
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต    
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ สอดคล้อง
เชื่องโยงกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ       
พ.ศ. 2544 และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไว้  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ตระหนักและเห็นความส าคัญต่อการป้องกันการทุจริตในองค์กร 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมา
ใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิ ดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่เพ่ิมภาระ
งานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการด าเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
2. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้เกิด 

การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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3. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

และประชาชน 

ความหมาย 
 “ความเสี่ยงการทุจริต” หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้อ านาจในต าแหน่งและหน้าที่ รวมทั้งการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ” 

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
1. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงาน 

มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่งหน้าที่และอ านาจ 
ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการชัดกันแห่งผลประโยชน์(Conflict of Interest)   
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 การด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
โดยเริ่มต้นจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เหตุการณ์
ความเสี่ยงต่อการทุจริต วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ วิเคราะห์ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง
และน ามาก าหนดมาตรการ กิจกรรมและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านที่มีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(  ) ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวขอ้งกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
(  ) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ต าแหน่งหน้าที่และอ านาจในกรณี 
     หน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาต 
( /) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการชัดกันแห่งผลประโยชน์(Conflict of Interest)   

  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ชื่อกระบวนงาน/ งาน     การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ชื่อหน่วยงาน                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
ผู้รับผิดชอบ                หนว่ยตรวจสอบภายใน และ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ศธจ.น่าน 

Know Factor ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า    
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

   

2 ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
 

   

3 การรับผลประโยชน์โดยตรง 
 

   

4 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่ง
หน้าที่การงาน 

   

5 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
 

   

6 การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงาน
มาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

   

7 การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
 

   

8 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่
ท างาน 

   

9 การปิดบังความผิด 
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การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

  สถานะสีเขียว   : ความเสี่ยงระดับต่ า 
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับความปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ 
                                          ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  สถานะสีส้ม     : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย 
    หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือ 
    ไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
  สถานะสีแดง    : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก 
    คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตาม 
    ได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

เขียว 
 

เหลือง 
 

ส้ม 
 

แดง 
การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ 
ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

       /   

ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
 

 
 

 
 

    / 
 

 
 

การรับผลประโยชน์โดยตรง 
 

 
 

      
 

    / 
 

 
 

การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่ง 
หน้าที่การงาน 

      /   

การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
 

 
 

 
 

 
 

      / 
 

การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงาน 
มาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

     /   

การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
 

    / 
 

     
 

 
 

 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ 
ท างาน 

    /        

การปิดบังความผิด 
 

 
 

      / 
 

 
 

 
 

 

 



 

5 

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
 ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงินในระดับที่รุนแรง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงินในระดับไม่รุนแรง 
 ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

 หลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
 

 
(1x3) 

3 

 
(1x3) 

6 

 
(3x3) 

9 
 

(1x3) 
2 
 

 
(1x3) 

4 

 
(1x3) 

6 

 
(1x3) 

3 
 

 
(1x3) 

2 

 
(1x3) 

3 

 

  คะแนนความเสี่ยง 1 – 2 ระดับความเสี่ยงต่ า 
  คะแนนความเสี่ยง 3 – 5 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
  คะแนนความเสี่ยง 6 -  9  ระดับความเสี่ยงสูง 
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ตาราง 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

 

ค่าความเสี่ยงรวม       
จ าเป็นX รุนแรง 

 

การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ 
ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

1 
 

1 
 

1 
 

ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 1 
 

1 
 

1 
 

การรับผลประโยชน์โดยตรง 1 1 
 

1 
 

การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่ง 
หน้าที่การงาน 

1 
 

1 
 

1 
 

การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 2 
 

1 
 

2 
 

การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงาน 
มาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

1 
 

1 
 

1 
 

การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
 

1 
 

1 
 

1 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ 
ท างาน 

1 
 

1 
 

1 
 

การปิดบังความผิด 
 

1 
 

1 
 

1 
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ตาราง 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรม   

ขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรม   
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

 
การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 1 - 
ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 1 - 
การรับผลประโยชน์โดยตรง 1 - 
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 1 - 
การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 2 - 
การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 1 - 
การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 1 - 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 1 - 
การปิดบังความผิด 1 - 

หมายเหตุ  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
               1.ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
     2.ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่า
ของ SHOULD คือค่าที่อยู่ระดับ 1 เท่านั้น 

ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
1 2 3 

ผู้มีส่วนไดเ้สีย Stakeholders  รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  X  
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่ม Financial X   
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  X  
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process  X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้  Leaning & Growth X   

หมายเหตุ  ระดับความรุนแรงผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
               1.ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย  Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
      2.กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
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 3.กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 4.กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Leaning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็นX รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินระดับ
ความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความ
เสี่ยงอะไรบ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะท าให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคมุความเสี่ยง
การทุจริตในปัจจุบัน 

ดี พอใช้ อ่อน 
การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง X   
ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย X   
การรับผลประโยชน์โดยตรง X   
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน X   
การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  X  
การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว X   
การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม X   
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน X   
การปิดบังความผิด X   

ตารางท่ี 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็นXรุนแรง) จากตาราง 3 มาท าการประเมินระดับความเสี่ยง 
              การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง 
              ที่มีอยู่ในปัจจุบันเรื่องที่ท าการประเมิน(ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่า 
              ความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงตามความรุนแรงของ 
              ความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (3) ถึง (9) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมิน 
              จะเป็นดังนี ้
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ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   
ในปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
การทุจริตในปัจจุบัน 

ดี 1 
พอใช้ 5 หรือ 6 
อ่อน 7 หรือ 8 หรือ 9 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ระดับ ค าอธิบาย 

ด ี การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้
ในระดับท่ีสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง
มีนัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน การควบคุมไม้ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล
การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารุลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
ประสิทธิภาพ 
การควบคุม 
ความเสี่ยง
การทุจริต 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต(ค่าความเสี่ยง) 

ระดับต่ า 
 

ระดับ 
ปานกลาง 

ระดับสูง 

การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ
ตนเองโดยตรง 

ดี ต่ า   

ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย ดี ต่ า   
การรับผลประโยชน์โดยตรง ดี ต่ า   
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่ 
การงาน 

ดี ต่ า   

การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว พอใช้ ค่อนขา้งต่ า   
การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

ดี ต่ า   

การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม ดี ต่ า   
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน ดี ต่ า   
การปิดบังความผิด ดี ต่ า   
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การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้น ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุม    
ความเสี่ยง ในตาราง 4 ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริตสูง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง   
การทุจริต 
 ขั้นตอนที่ 5 เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่ 4    
ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (3) ถึง (9) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มา
ท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินคุณภาพการ
จัดการหรือการควบคุมในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่า
ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพ่ิมเตมิ) 
 แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต น ามาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดท ามาตรการในครั้งนี้ 
โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จาก
การประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการท าให้ได้รับผลส าเร็จ (วิธีป้องกัน)  หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพ่ือ
ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา จัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

มาตรการปัจจบุนั 

(Key Controls 

in place) 

 

มาตรการเพิม่เตมิ 

(Further Actions 

to be Taken) 

มาตรการความเสีย่ง           

การทจุริต 
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ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ที ่

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง/

รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต 

 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
ของตนเองโดยตรง 

1.การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของราชการอย่างเคร่งครัด 
2.บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น     
การรับสินบนทุกรูปแบบ 
3.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4.บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
ต้องไม่ เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเ พ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเพ่ือการใดๆ อันมิ
ชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย 
5.เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าผิดที่เข้าข่ายเป็น
ก า ร รั บ ห รื อ ใ ห้ สิ น บ น จ ะ ต้ อ ง ร า ย ง า น
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการ 
เป็นหลัก 
7.การด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ต้องวางตัว
เป็นกลาง ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
ตรวจสอบได้  และอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
8.ให้ด า เนินการตามนโยบายและแนวทาง     
การปฏิบัติที่ก าหนด ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอ่ืน
ใดที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เห็นควร
ก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ   
 

2 ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
3 การรับผลประโยชน์โดยตรง 
4 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่ง

หน้าที่การงาน 
5 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
6 การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงาน

มาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
7 การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
8 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่

ท างาน 
9 การปิดบังความผิด 
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ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง      
การทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสีย่งการการทุจริต
ความเสีย่งการทุจรติ
เกี่ยวกับการชัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ (Conflict 
of Interest)  หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

การปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์    
ทับซ้อน 

1.การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพือ่
ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2.ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนทิ
มิตรสหาย 
3.การรับผลประโยชน์โดยตรง 
4.การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้
ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5.การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
สว่นตัว 
6.การน าข้อมูลอันเป็นความลับของ
หน่วยงานมาใช้ประโยชนส์่วนตัว 
7.การท างานอีกแห่งหนึ่ง ท่ีขัดแย้งกับ
แห่งเดิม 
8.ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการ
เปลี่ยนสถานท่ีท างาน 
9.การปิดบังความผิด 

1.การปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของราชการอย่างเคร่งครัด 
2.บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน         
มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน การรับ
สินบนทุกรูปแบบ 
3.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4.บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ต้องไม่
เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอื
พวกพ้องเพื่อการใดๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย 
5.เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าผิดที่เข้าข่ายเป็นการรับ
หรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บั งคับบัญชาหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการ เป็นหลัก 
7.การด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง 
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และ
อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
8.ให้ด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ    
ที่ก าหนด ตลอดจนแนวทางปฏิบัตอิื่นใดท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เห็นควรก าหนดในภายหลัง
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ   

ตุลาคม 2563  
ถึง 

กันยายน 2564 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
และกลุม่บริหารงาน
บุคคลส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

 


