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คํานํา 

 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ         

การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน

ทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส 

ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้      

ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชน

ทับซอน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอีกดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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สวนที่ 1 

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 

ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง      

การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี

สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ        

ของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน    

ท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา 

อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด 

ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหา

รองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปน

บอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ

เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย   

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ         

การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน

ทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน  

  การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน  

  ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

  1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย

และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไว 

และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมายกลยุทธ 

โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมาย  

ขององคกร  

  2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 

หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
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เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนิน

โครงการ  

  3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

และการเงิน เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือ

เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และ ไมสอดคลองกับ

ข้ันตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํา

รายงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว  

  4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย

หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญา 

ท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน  

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ 

  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ 

การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง 

การควบคุม กํากับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน   

  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 

ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ี ท่ีบุคคล

นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว 

ท้ังเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง

ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ 

ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือ

บริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ

ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้

เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 

ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําใหเกิด

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ

สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ

นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
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  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 

มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทําให   

  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ

ไมเพียงพอ 

  2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

  3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ

ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนด

มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปน

ปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

  2. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  

  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยาง

ท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  

  4. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชน 
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สวนที่ 2 

การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 

1. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 

ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 

โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 

ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ 

กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 

 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  

3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม  

2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง  

1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 

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 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การพิจารณา 

จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน (Impact) 

และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

(Likelihood x Impact) 

  

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ จัดแบง 

ดังนี้ 

 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ

เส่ียง 

มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า  

หรือถายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีสม   

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
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ตารางระดับของความเส่ียง (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) 

 

2. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ            

การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงิน และมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 

 - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ                

มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 

 - กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงสงผลทางลบตอผูอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของ 

 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 - การรับ – จายเงิน 

 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 

 - การจัดซ้ือจัดจาง และการจางบริการ 

 - การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขายสินคา 

 - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ 

 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 
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  - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 

  - การจัดหาพัสดุ 

  - การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

  - การเบิกคาตอบแทน 

  - การใชรถราชการ 

  - ฯลฯ 

 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 

 - สูญเสียงบประมาณ 

 - เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 

  - เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 

 4) แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

  (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน 

  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 

  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 

  - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางท่ีดี 

  (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 

  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 

  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

  - จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ประจําป พ.ศ. 2561 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1. การใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบ เรียกรับผลประโยชน 

   2. การนําทรัพยสิน เวลาราชการไปใชสวนตัว 

   3. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 

   4. รับของกํานัลหรือสวนลดจาการจัดซ้ือจัดจาง 
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 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 

ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 

ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 

 

ลําดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 

ลําดับ 

ความเส่ียง 

1 การใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบ เรียกรับ

ผลประโยชน 

3 5 15 (2) 

2 การนําทรัพยสิน เวลาราชการไปใชสวนตัว 4 2 8 (4) 

3 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 5 5 25 (1) 

4 รับของกํานัลหรือสวนลดจาการจัดซ้ือจัดจาง 2 4 8 (3) 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
  

5   (2)   (1) 

4  (3)    

3      

2    (4)  

1      

 1 2 3 4 5 

 

  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง

ดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน

ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 

การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง ลําดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบ เรียกรับผลประโยชน ลําดับ 2  (สูงมาก = 15 คะแนน) 

รับของกํานัลหรือสวนลดจาการจัดซ้ือจัดจาง ลําดับ 3  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

การนําทรัพยสิน เวลาราชการไปใชสวนตัว ลําดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน

กลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจําปงบประมาณ 2561 มี ดังนี้ 

 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเส่ียง 

เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือถาย

โอนความเสี่ยง 

  

-การเอ้ือประโยชนตอพวกพองใน

การจัดซ้ือจัดจาง 

     เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน

ระดับท่ียอมรับได  

-การใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบ 

เรียกรับผลประโยชน 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง  

-รับของกํานัลหรือสวนลดจาการ

จัดซ้ือจัดจาง 

-การนําทรัพยสิน เวลาราชการไป

ใชสวนตัว 

 

     ต่ํา (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

มี.ค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 

1. การเอ้ือ

ประโยชนตอพวก

พองในการจัดซ้ือ

จัดจาง 

5 5 25 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และ

บุคลากร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ

แนวทาง การจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีพิเศษ 

อยางเครงครัด 

2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบดานการจัดซ้ือจัดจาง จัดทํา

รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจางรายไตรมาสและ 

เสนอใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกครั้ง 

3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

กับการจัดซ้ือจัดจาง รับรองถึงความ 

ไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการ

จัดซ้ือจัดจาง 

4. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและ

บุคลากร ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 

จัดจาง อยางเครงครัด 

         

กลุมนโยบาย

และแผน , 

กลุมนิเทศฯ 
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ปจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

 

 มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

มี.ค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 

2. การใชอํานาจ

หนาท่ีในทางมิ

ชอบ เรียกรับ

ผลประโยชน 

3 5 15 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากร 

ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข 

ปญหาการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาอยางเครงครัด 

2. ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการ และ

บุคลากร ใหปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ

การปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน การละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมิชอบ 

อยางเครงครัด  

3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ

บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

         กลุมนโยบาย

และแผน , 

กลุมนิเทศฯ 
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ปจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

 

 มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

มี.ค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 

3. รับของกํานัล

หรือสวนลดจาก

การจัดซ้ือจัดจาง 
 

3 4 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ

บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจาย

การเงินและการคลัง อยางเครงครัด 

2. ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการ และ

บุคลากร ใหปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ

การปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน การละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมิชอบ 

อยางเครงครัด  

3.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากร 

ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เรื่องการ

รับของขวัญสินนํ้าใจ อยางเครงครัด 

         

กลุมนโยบาย

และแผน , 

กลุมนิเทศฯ 

4.การนํา

ทรัพยสิน เวลา

ราชการไปใช

สวนตัว 
 

2 4 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ

บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ

โปรงใส การเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

2. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศ

หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน 

การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและการ 

ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติ 

         กลุมนโยบาย

และแผน , 

กลุมนิเทศฯ 
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3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ

บุคลากร ปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับ

ซอน 

4. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการ

ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ใหครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือรวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนิน

การสรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจ 

การทุจริตทุกรูปแบบ 
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ภาพถายการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ 2561 

ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุม 150 ปเมืองมหาสารคาม  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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คณะทํางานวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
ท่ีปรึกษา 

1. นายอดุลยศักดิ์  บุญอเนก     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

2. นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

3. นายทองสุข มาตยคํามี         รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

4. นางเบญจมาศ ฦๅชา            รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

คณะทํางาน 

1. นายภิรมย  ภูชมศรี           ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

2. นายสุดใจ สุปญบุตร  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 

4. นางบุญชู โคตรบรรเทา ผูอํานวยการกลุมการเงินและสินทรัพย 

5. นางขันทอง พิมพแสนศร ี      ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

6. นางกุสุมา  โอษะคลัง           ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

7. นางภวิสรภร  พิมพแสนศรี    หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

8. นายไวรัช  ตะวัน               ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

9. นางสาวชลธิชา  การถาง       นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

จัดทําเอกสารและตรวจสอบ 

1. นายภิรมย  ภูชมศรี           ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

2. นายไวรัช  ตะวัน                ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

3. นางสาวชลธิชา  การถาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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