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บทที่  1 
 

บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ   จนท าให้เกิดการละทิ ้งคุณธรรม        
ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน  สถาบันและสังคม     
ต้องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ  
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้           
ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม       
(Conflict  of  interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล      
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน          
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations        
of  the  Tread way  Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี ่ยง   หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี ่ยงที ่เป็นระบบ    
ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย       
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง  ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  หรือผู้บริหาร  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่   
ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการกระท านั้น      
อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของ  
ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้ง
พรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจ ากัด        
หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน       
หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม  เนื่องจากยึด
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ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิด        
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส          
ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากากรปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์        
ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น  4  ลักษณะ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย 

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์          
ที่ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม  รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย  
เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร  ภาวการณ์แข่งขัน  ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน  โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ / บุคลากร / ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์  
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ       
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ  เป็นต้น  เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล  การวิเคราะห์ การวางแผน    
การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance  Risk : C) เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ  โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน       
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา     
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
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  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง  อาจเกิดจากปัจจัยหลัก  2  ปัจจัย  คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์  จริยธรรม  คุณภาพของบุคลากร  

และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ  การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง  การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง    
ทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations        
of  the  Tread way  Commission)  และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น 
สามารถก าหนดมาตรการส าคัญในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และ       
การแก้ไขปัญหาการท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้าง  สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม       
เป็นแบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
และประชาชน 
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บทที่  2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ  เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ 
และจัดล าดับความเสี่ยง  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง           
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรง             
ของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง  ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล    
พิจารณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 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 
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ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง  โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)    
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)  ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ  ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง (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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk  :  L) 1-3  คะแนน 

 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact)  และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  โดยที่ 
 
 ระดับความเสี่ยง  =  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
                                                    (Likelihood x Impact) 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile  แบ่งพ้ืนที่เป็น  4  ส่วน (4 Quadrant)  ใช้เกณฑ์   
ในการจัดแบ่ง  ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

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  
แต่มีมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
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ตารางระดับความเสี่ยง (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 

 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์     
ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  คือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์    
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ในครั้งนี้  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่ 125/2564  ลงวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  โดยระดม  
ความคิดเห็นของทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มาด าเนินการวิเคราะห์
ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission)  และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถ
ก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการ   
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ         
ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง            
ที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือ           
มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน อาจจะใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร  ซึ่งมี  
โอกาสในการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง กีดกัน และสร้างอุปสรรคในการพิจารณา 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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3. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชน สาธารณชน ขาดความเชื่อถือในความ  
มีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม ความโปร่งใส 

4. การปฏิบัติหน้าที่ โดยขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน     
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

5. การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ 
ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)  ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส        
ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับ
ความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง
บริหารจัดการก่อน 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้สรุปความเสี่ยงเกี่ยวกับ        
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 
2. การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
3. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง 
5. ความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3.  การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ  และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ 

ให้แก่ตนเอง 
      - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลา และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องในการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

      - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ  
ต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 
- การเบียดบังเวลาราชการ 
- การไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบบริหารภาครัฐ 
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- การเบิกค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามความจริงกับเอกสารหลักฐาน 
- การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- เกิดความเสียหายด้านระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
- มีการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความเสียหายด้านระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสูญเสียก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
- เกิดการสูญเสียงบประมาณทางราชการ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ 

ด้วยหน้าที ่
      - เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  

เขต 2  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  เช่น 
  - การส่งเสริมให้ทีมบริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากร 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สร้างจิตส านึกยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  - การสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส านึก สร้างค่านิยมด ารงตนอย่างมี
วินัยให้กับบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  - การจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐให้กับบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
      (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเสริมสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  และอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
  - การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
  - การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาความเข้าใจในระบบการท างาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติตามได้ เพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานที่ อาจจะ
ผิดพลาดโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
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  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - การจัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2  ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)  ของแต่ละปัจจัยแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด    
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเสี่ยง
ในระดับใดในตารางความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ได้สรุปความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน     
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจ าเป็นต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 5 ประเด็นหลัก   

ตารางท่ี 1  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 4 1 4 (5) 
2 การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 4 2 8 (3) 
3 การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวม 
3 2 6 (4) 

4 การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา 
โดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

3 3 9 (2) 

5 ความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 4 3 12 (1) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Map)  ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ         
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า ล าดับ 5 (เสี่ยงปานกลาง = 4 คะแนน) 
การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ล าดับ 3 (เสี่ยงปานกลาง = 8 คะแนน) 
การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ล าดับ 4 (เสี่ยงปานกลาง = 6 คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา 
โดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

ล าดับ 2 (เสี่ยงสูง = 9 คะแนน) 

ความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ล าดับ 1 (เสี่ยงสูง = 12 คะแนน) 
 

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ เสี่ยงปานกลาง
และเสี่ยงสูง  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์     
ทับซ้อน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีดังนี ้
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ตารางท่ี 3  ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จ าแนกระดับความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

- - 

เสี่ยงสูง 
(High) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- ความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
- การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา 
  โดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

เสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

- การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
- การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 

เสี่ยงต่ า 
(Low) 

- - 

 
4. แผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

 

ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

1. การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการไม่คุ้มค่า 

4 1 4 1. ประกาศนโยบาย 
การลดใช้พลังงาน 
    - แต่งตั้งคณะท างาน
ด้านการลดใช้พลังงาน 
    - แจ้งเวียนให้บุคลากร
ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ 
2. ด าเนินกิจกรรม 5 ส 
ในทุกกลุ่มงาน 
3. ติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้ทรัพยากร 
4. ประเมินผลการใช้
ทรัพยากร 

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

กลุ่ม
อ านวยการ 
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ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

2. การใช้เวลาราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4 2 8 1. ควบคุม ก ากับ ดูแล 
ให้ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามนโยบาย 
การมาปฏิบัติราชการ
อย่างเคร่งครัด 
2. การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้
ข้าราชการมีจิตอาสา 
อุทิศเวลาให้กับราชการ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
เพ่ือร่วมสร้างแนวทาง 
และมาตรการในการ
ด าเนินการสร้างจิตส านึก
ให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
4. มีการประเมินผล 
ติดตามการปฏิบัติงาน 
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และมีการแจ้งเตือน 
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรการ 

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

ทุกกลุ่มใน  
สพป.ยโสธร 

เขต 2 
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ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

3. การเพิกเฉยต่อการ
รั ก ษ า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม 

3 2 6 1. จัดท ามาตรการ 
รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมจนเป็นวัฒนธรรม 
ขององค์กร 
2. สร้างจิตส านึกการเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม 
3. ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส  
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  เพื่อให้
ข้าราชการถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด 

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

ทุกกลุ่มใน  
สพป.ยโสธร 

เขต 2 

4. การเบิกค่าตอบแทน
นอกเวลา โดยไม่
ปฏิบัติงานจริง 

3 3 9 1. ควบคุม ก ากับ ดูแล 
ให้ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายการเงินและ
การคลังอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแล 
ข้าราชการและบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน  
การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และการประพฤติ 
มิชอบอย่างเคร่งครัด 

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

5. ความเป็นธรรม 
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

4 3 12 1. ก าหนดมาตรฐาน 
และวิธีการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และตัวชี้วัดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
3. ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
วิธีการปฏิบัติงาน เกณฑ์
และตัวชี้วัดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
เป็นธรรม โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 
4. ติดตาม ตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานอย่างมีส่วน
ร่วมและเปิดเผย 
5. เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงาน  
การติดตาม ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติงาน 

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

ทุกกลุ่มใน  
สพป.ยโสธร 

เขต 2 
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บทที่  3 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.  บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน 
โดยไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
  2.  หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือ  
มีการก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน 
  3.  เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น และเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่
องค์กรปลอดจากการทุจริต 
2. ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.  การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มงานที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้
บางงานยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม/โครงการ 
  2.  การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไขท่ีล่าช้า ท าให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 
  3.  หน่วยงานยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อบุคลากรหรือองค์กร จึงเกิดการเพิกเฉย
หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง 
3. แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.  น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง     
มาจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  2.  ก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น           
ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงก าหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานในด้านความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
  3.  จัดประชุมให้ความรู้กับบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2  เพ่ือให้ทราบในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.  สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ให้บุคลากรต่อต้านการทุจริต 
  5.  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 
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