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ค าน า 

 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน              
ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations       
of the Tread way Commission)  เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน  เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต        
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำ
ส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำ
ก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริ ตคอร์ รั ปชั่นประเภทหนึ่ ง  เพรำะเป็น                   
กำรแสวงหำ ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่ง      
หน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้ง  
คุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็ นธรรม จนส่ง 
ผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบัน      
และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพ       
กำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืนๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคต ตั้งแต่ระดับองค์กร       
จนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำ     
หรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือ             
ถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ           
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบัน          
ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลัก       
ธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน              
ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations       
of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำร     
บริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำย          
จำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ  
กลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำง      
นโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผล      
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยใน       
ขององค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณ และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และ          
ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร   เช่น  กำรประมำณ     
กำรงบประมำณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำ      
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ข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ   
และกำรเงินดังกล่ำว  
  4. ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย /กฎระเบี ยบ (Compliance Risk: C)      
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำม          
ไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำ        
นิติกรรมสัญญำ  กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง   อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์  จริยธรรม คุณภำพของ        
บุคลำกร และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร        
และเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้งกำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือ        
ข้อบังคับของหน่วยงำน  เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลง       
ทำงเทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน  สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง   เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ ำจะเป็น      
นักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะ   
เกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน     
หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้ง       
พรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือ       
กำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือ
ผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำง
จริยธรรมและจรรยำบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส            
ที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต 
กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   
มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำน       
ต่ ำ ง ๆ  ม ำด ำ เ นิ น ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะห์ ต ำ ม กร อบ มำ ตร ฐ ำน  COSO  (The Committee of Sponsoring         
Organizations of the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน       
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี  เขต  4  กำรวิ เครำะห์ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับ        
ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  ทรำบถึงควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้    
  1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
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  2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมี
จริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน   
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล  พร้อมกันนีย้ังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต 
ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติ        
มิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด 
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่ำงที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสีย และประชำชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบ  
ของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และ      
จัดล ำดับควำมเสี่ ยง  โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่ จะใช้ ในกำรประเมินควำมเสี่ ย ง                       
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ       
ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ      
ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม  
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)  แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ ยง              
โดยพิจำรณำจำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของ     
ผลกระทบ (Impact)  ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ  ดังนี้ 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำร      
พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ         
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม   
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง  สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (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 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ควำม
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง   
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ              
มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ     
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
          - กำรรับ - จ่ำยเงิน 
          - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
  - กำรจัดหำพัสดุ 
  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 
          - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
          - กำรใช้รถยนต์รำชกำร 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
  - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี  เขต 4  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ   เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
                     - เสริมสร้ำงพัฒนำและป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี 
                     - กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบงำนควบคุมภำยใน 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
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  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก  ดังนี้ 
   1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
   2. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
            4. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ   
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง                
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใด
ในตำรำงควำมเสี่ยง   ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2 4 8 (4) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)   (1) 

4  (4) (3)    

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

ควำม
รุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
(Impact) 
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 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 1  (สูงมำก = 25 คะแนน) 
กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ล ำดับ 2  (สูงมำก = 15 คะแนน) 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ 4  (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 
 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมำก สูง        
และปำนกลำง  โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์     
ทับซ้อน   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  ประจ ำปีงบประมำณ 2563  มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 
  

- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
- กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์
 

     เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง  แต่มีมำตรกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

- กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง   
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
     ต่ ำ (Low) - - 
 

 
 

 

 

 

 

 



12 
 

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 

5 5 25 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษ 
อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ 
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง รับรองถึงควำม 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 
 

         กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

2. การใช้อ านาจหน้าที ่
เรียกรับผลประโยชน์ /    
การให้และการรับ   
ของขวัญ สินน้ าใจ 
เพื่อหวังความก้าวหน้า  

3 5 15 1.  ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องกำรรับของขวัญสินน้ ำใจ อย่ำงเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
 

         

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ 
อย่ำงเคร่งครัด 
 

         

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2 4 8 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฎิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำร ประพฤติ
มิชอบ  เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ   
บุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์       
ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมำกยิ่งขึ้น 
เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ 
 

         

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
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