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ค าน า 

 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ      
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การ
แก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจ านงของ
ทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร
ที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไมใ่ช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ถึงสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชน์    
ทับซ้อนในการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดแนวทางมาตรการ วิธีการในการป้องกันและการควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงลง นอกจากนี ้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้  มาก าหนด
เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะปัญหา
การทุจริตที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสาธารณะ (Conflict of interest : COI) เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่รับผิดชอบ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมสาธารณะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจภาครัฐ การให้บริการประชาชนและประเทศชาติ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก ธรรมาภิบาล และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือ
ข้อเท็จจริง ที่บุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือเพ่ือองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่
ในเรื่องนั้นๆ 
 สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมนี้เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่
หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างเป็นกลาง อย่างตรงไปตรงมา เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หน่วยงาน หรือองค์กรได้อย่างเต็มที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคล
ของตนเอง ที่เก่ียวข้องอยู่มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
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2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณ  ไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท า   นิติกรรมสัญญา 
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของ
หน่วยงาน เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็
ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น
และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
 1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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 พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ ให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด  
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด า เนินการวิเคราะห์ 
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และ ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์  

ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง 

4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก  
ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร  

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก  
สร้างบรรยากาศในการท างานไม่เหมาะสม 

2 น้อย การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร  
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย  
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนายๆ ครั้ง 
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 ระดับความเสี่ยง (Degreeof risk)  แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)  
  
 
 
ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk)  
  
               

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 
     
 
 
 จากตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk) จะสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงออกตามรายสี 
เขียว เหลือง ส้ม แดง จะท าให้สามารถก าหนดระดับสถานะของความเสี่ยงแต่ละประเด็นได้  

ตารางระดับสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี) 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน สีสัญลักษณ์ มาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ๑๕ – ๒๕ แดง 
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม  

ระดับความเสี่ยงสูง ๙ – ๑๔ ส้ม 
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๔ – ๘ เหลือง 
ยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการ
ควบคุม  

ระดับความเสี่ยงต่ า ๑ – ๓ เขียว ยอมรับความเสี่ยง 

 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
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บ 

(Im
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ct
) 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for 
Conflict of Interest) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการพิจารณา 1) กระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2) มีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ 3) มีความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม สรุปผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดไุม่เป็นไปตามระเบียบ 
 2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 3. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 4. การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้น าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงตามประเด็น ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 

การประเมินความเสีย่ง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระ
ทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการจัดหาพัสดุ  

๑) มีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมี
การปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด  
๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

4 4 16 
 
 
 
 

๒. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

การควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนด  

2 4 8 

๓. การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการ ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  

ขาดการควบคุม การก ากับติดตามหรือ ตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

3 2 6 

๔. การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดย    
มิชอบ 

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ 

2 3 6 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  

5   16 (1)    

4  8(2)    
3  6 (3)    

2   6 (4)   

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

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

การจัดล าดับความเสี่ยง  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล า ดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุไม่ถูกต้อง ล าดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๑๖) 

๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 8) 

๓. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 

ล าดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖) 

๔. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ล าดับ ๔ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6) 

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับความเสี่ยงปานกลาง และจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือมี
มาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  ๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์พบว่า    
มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างมีหลายขั้นตอนบางกระบวนงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
 ๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า          
ขาดการควบคุม การตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่ ถูกต้องตามระเบียบ   
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับที่ก าหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอหรือ
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ  
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 ๓. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง    
จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการ
ควบคุม ก ากับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 ๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยง      
ปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน หรือการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ  

มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง
สูงมาก และระดับความเสี่ยงปานกลาง ท าให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพ่ือควบคุม
ความเสี่ยง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังนี้ 
 ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ  
 ๑) จัดท าแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ๒) ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ  
 ๓) ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ๔) หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด  
 ๕) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต  
 ๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
 ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ๒) สร้างองค์ความรู้  รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  
 ๓) ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
 ๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ๒) ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ         
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด  
 3) ทบทวนนโยบายมาตรการให้รัดกุม ชัดเจน เพ่ือลดโอกาสที่จะปฏิบัติงานเพ่ือโประโยชน์
ส่วนตน 
 4) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
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 ๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่  
 ๑) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน 
 ๒) ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3) ทบทวนนโยบายมาตรการให้รัดกุม ชัดเจน เพ่ือลดโอกาสที่จะปฏิบัติงานเพ่ือโประโยชน์
ส่วนตน 
 4) หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการด าเนินการทาง
วินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที  

การก ากับติดตาม  
 ๑. ผู้บังคับบัญชาก าชับบุคลากรในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  
 ๒. ให้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุกไตรมาส กรณีเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
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