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คำนำ 
 
                    การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล  โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม  ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่             
ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม     
ในการปฏิบัติหน้าที ่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระ ทบ         
ต่อประโยชน์ของส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็น
ธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ  
                    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ได้รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ที ่อาจนำไปสู ่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests : COI)  สำนักงานศึกษาธิการ    
จังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งจะเป็นการนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาด สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ  เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร   
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests : COI) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
1. ความเป็นมา 
                    การทุจริตเป็นปัญหาที ่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที ่สะท้อน
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า  การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การทุจริตของประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perceptions Index : CPI) ในปีที่ผ่านมา ค่าคะแนน    
อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ  50  ส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนี ความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และ  
ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมือง          
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์
ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าว
อาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นเป็น   
สิ่งผิด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ       
พวกพ้อง การที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก   
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริต   
ของประเทศ  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที ่  3           
(พ.ศ 2560 - 2564)  เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติ  ที่กำหนดให้หน่วยงานในภาครัฐมุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริต
โดยจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและ
พัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน  ผ่านกิจกรรมต่างๆ และการให้ความรู ้คู ่ม ือประมวลจริยธรรมเกี ่ยวกับ          
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  
                    การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล  โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม  ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม        
ในการปฏิบัติหน้าที ่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบ         
ต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม      
ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ
และความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่อง 
ดังกล่าว  อีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน  เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
 

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ศธจ.แพร่ หน้า 1 



ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict Of Interests : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันเป็นบ่อเกิดของปัญหา   
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ   เพื่อปลุกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต    
สร้างทัศนคติใหม่ปลุกจิตสำนึกของบุคลากรร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปใน
ทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง  ป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จึงกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต            
การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สำคัญและพบบ่อย นำความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากำหนดเป็นมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
 
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interest) 
                    ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests : COI)  หมายถึง  สภาวการณ์ สถานการณ์  
หรือข้อเท็จจริง ที่บุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามอำนาจหน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือเพื่อองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ ยวข้องอยู่     
ในเรื ่องนั ้น ๆ  สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  นี้เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่หรือ
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างเป็นกลาง อย่างตรงไปตรงมา เพื ่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หน่วยงาน หรือองค์กรได้อย่างเต็มที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าบุคคลนั้นจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคลของตนเอง
ที่เก่ียวข้องอยู่มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม 
 
3. ความเสี่ยง (Risk) 
                 3.1  ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า 
หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้น   
ในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    
ขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร  
                 3.2  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
                        1)  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการกำหนด
แผนกลยุทธ์ แผนการ ดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ยังรวมถึง การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกำหนด  
กลยุทธ์ หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร 
                        2)  ความเสี ่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง  ความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้อง        
กับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับ        
การบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และ
การบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในภาพรวม                
                        3)  ความเสี ่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial & Reporting Risk) หมายถึง  
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น     
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การบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลง  
ของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้      
อันส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร  
                        4)  ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance Risk) หมายถึง  ความเสี่ยง    
ที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น คณะกรรมการ กำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ขององค์กรโดยรวม 
                 3.3  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
                        การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จ ัดลำด ับความเส ี ่ยง โดยการประเม ินจากโอกาสที ่จะเก ิด ( Likelihood) และผลกระทบ ( Impact) 
                       1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถงึ ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
                       2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
                        3) ระดับของความเสี ่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี ่ยงที ่ได้จาก
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ   
น้อยมาก 
                 3.4  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
                        การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 
                        1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
                        2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน
หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
                        3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
                        4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 
                 3.5  สาเหตุของความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น  2  ปัจจัย  คือ 

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม  คุณภาพของ  
บุคลากร  และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ     
ของหน่วยงาน 
                        ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง    
ทางเทคโนโลยีหรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง 
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                 3.6  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์   
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำ
ให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด  ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
                        การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่   ได้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of  the  Tread  way  Commission)  และตามบริบท
ความวิเคราะห์  ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถกำหนด
มาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั ้งการทุจริตหรือ ปิดโอกาสการทุจริต และเพื ่อกำหนดมาตรการหรือ        
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สำคัญ 
                 3.7  การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุ 
                        1) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
                        ๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  
จริยธรรม 
                        3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมันในหลักธรรมาภิบาล 
                        ๔) การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์       
ทับซ้อน 
                 3.8  การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                        1) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ 
พวกพ้อง 
                        ๒) กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที ่ซึ ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม 
                        3) กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล
ทางลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์     
ทับซ้อน 
                            -  การรับ-จ่ายเงิน 
                            -  การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
                            -  การจัดซ้ือจัดจ้างและการจ้างบริการ 
                            -  การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์  การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือ
ขายสินค้า 
                            -  การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
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                            -  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
                            -  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
                        4) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
                            -  สูญเสียงบประมาณ 
                            -  เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที ่ใช้อำนาจหน้าที่  กระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที ่ -       
เสียชื่อเสียงและความนำเชื่อถือของหน่วยงาน 
                 3.9  แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                        ๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้ข ้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แพร่และ           
การป้องกันการทุจริตทกุรูปแบบให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
                        2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน   
 

4.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่    
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ของภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
โดยพิจารณาจากสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
                 4.1  ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

รายการที่มีการทักท้วง ผลการตรวจสอบ 
1. การรับ-จ่ายเงินสุ่มใบสำคัญ
ประกอบการเบิกจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2561 

1.1 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินบางรายการไม่ครบถ้วนและไม่
สมบูรณ์ เช่น ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน  ไม่ลงชื่อผู้จ่ายเงินใน
แบบรายงานการเดินทาง  ให้ครบถ้วน 
1.2 การเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร ซึ่งเป็นข้าราชการใน สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องขออนุมัติจ่ายค่า
สมนาคุณวิทยากรจากหัวหน้าส่วนราชการ 
1.3 การเบิกค่าท่ีพักกรณีเดินทางไปราชการฝึกอบรมหรือการจัดงาน    
ต่าง ๆ เบิกค่าที่พัก 

2. การบัญชี การปฏิบัติงาน
ด้านบัญชียังไม่เรียบร้อย ไม่
ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 

2.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่ถูกต้อง และทุกสิ้นวันที่    
มีการรับเงินไม่มีการตรวจสอบจำนวนเงินและการจ่ายไม่ประทับตรา
ข้อความว่า "จ่ายเงินแล้ว" 
2.2 การจัดทำทะเบียนคุมต่างๆ และการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน        
ทางบัญชีจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชี 

3. ลูกหนี้ 
 

3.1 การจัดทำสัญญาเงินยืมไม่เรียบร้อย  บันทึกรายการไม่ครบถ้วน      
ไม่ระบุวันเดือนปีบันทึกรายการไม่ครบถ้วน ไม่ระบุวันเดือนปีบันทึกหลัง
สัญญา รวมทั้งลูกหนี้บางรายบันทึกหลังสัญญา รวมทั้งลูกหนี้บางราย 

4. ครุภัณฑ ์ 4.1 การควบคุมครุภัณฑ์ยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามการควบคุมครุภัณฑ์       
ยังปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 

5. วัสด ุ 5.1 การควบคุมวัสดุยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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                 4.2 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร   
                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห์ความเสี ่ยง
เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน  ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  เพื่อรวบรวมข้อมูล  สรุปผลการวิเคราะห ์     
ความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปี พ.ศ. 256๔  และได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี ่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  
                       1. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภคของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 
                       2. การกำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง        
                       3. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ      
                       4. การเบิกจ่ายค่าเดินและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ 
                       เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)  ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ    

ความเสี่ยง 
ลำดับ    

ความเสี่ยง 
1 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

สาธารณูปโภคของทางราชการใน
เรื่องส่วนตัว 

4 2 8 3 

2 การกำกับติดตาม และตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง        

3 ๓ ๙ 2 

3 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ      3 4 12 1 
4 การเบิกจ่ายค่าเดินและค่าเบี้ยเลี ้ยง

ในการเดินทางไปราชการ 
2 3 6 4 

 
                       การวิเคราะห์ความเสี ่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest)    เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง 
(Likelihood) และความร ุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับความเสี ่ยง ทั ้งน ี ้  กำหนดเกณฑ์               
ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
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เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม   
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง   
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง   

                        
                       ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
 
   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
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 ความเสี่ยงระดับต่ำ   (Low Risk : L) 1 - 3 คะแนน 

   
                       ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 
การพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
                       ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
                                                                   (Likelihood x Impact) 
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ซึ ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื ้นที ่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์          
ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน             
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ                 1  = 12  คะแนน เสี่ยงสูง 
การกำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง                   2  = ๙  คะแนน  เสี่ยงปานกลาง 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภคของทาง
ราชการในเรื่องส่วนตัว 

           3  =  8  คะแนน  เสี่ยงปานกลาง 

การเบิกจ่ายค่าเดินและค่าเบี ้ยเลี ้ยงในการเดินทางไป
ราชการ 

           4  =  6  คะแนน  เสี่ยงปานกลาง 

 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี ่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ  สูง และ      
ปานกลาง  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์        
ทับซ้อน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2563  มี ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยเสี่ยง 
          เสี่ยงสูงมาก  - 

 
- 

          เสี่ยงสูง มีมาตรการลดความเสี่ยง - การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ      
 

          เสี่ยงปานกลาง ยอมร ับความเส ี ่ ย ง  แต ่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

- การกำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง   
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภค
ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 
-  การเบ ิกจ ่ายค ่าเด ินและค ่าเบ ี ้ยเล ี ้ยง           
ในการเดินทางไปราชการ 

          เสี่ยงต่ำ - - 
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แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง    

1. การเบิกจ่าย
งบประมาณ
โครงการ      

3 4 สูง ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่ 
๒. กำหนดให้มีการกำกับติดตาม โครงการ   
ทุกโครงการ   
๓. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการทุกโครงการ   
๔. ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความ 
ตระหนักแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกำชับ เกี่ยวกับ 
การใช้ระเบียบและโทษจาก การทุจริต 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ 
ระเบียบ แนวทางการใช้จ่ายในการจัด
โครงการและประชุม   
5. อบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสานึก กระตุ้นให้มี
ความอายต่อการทุจริตและสร้างค่านิยมสุจริต
แก่บุคลากรใน หน่วยงาน      
6. กำหนดกลไกการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด   

2. การกำกับ
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง        

3 4 ปานกลาง ๑. กำหนดระบบการตรวจสอบที่ เข้มแข็ง  
โดยเน้นสร้างความโปร่งใสที่ให้ บุคลากรมี
ส่วนร่วม   
๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง ความ
ตระหนักแกบุ่คลากรเรื่องกฎ ระเบียบ และ
โทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย ทางอาญา   
และทางละเมิด   
๓. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลุกจิตสำนึก
ให้กับบุคลากรที่ รับผิดชอบการจัดซื้อ        
จัดจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ     
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง  อย่างเคร่งครัด  
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ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

    5. ควบคุม กำกบั ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ
รายงานสรุปการ จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
ทุกครั้ง 
6. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ   
จัดจ้าง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 
7. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ      
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

3. การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สาธารณูปโภค
ของทางราชการ
ในเรื่องส่วนตัว 

4 2 ปานกลาง 1. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง ความสามารถ ไม่มี
การละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และประพฤติ   
มิชอบ  
2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับให้
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของของ
ข้าราชการตาม    
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ 
การดำเนินการที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  
ในการปฏิบัติงาน  
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ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

4. การเบิกจ่าย
ค่าเดินและค่าเบี้ย
เลี้ยงในการ
เดินทางไป
ราชการ 

2 3 ปานกลาง 1. ใช้ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
8708 
2. แนบหนังสือต้นเรื่อง หนังสือแจ้งไปราชการ 
บันทึกขออนุญาตไปราชการ 
3. การเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  ซึ่งผู้เบิก
ใช้สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้านราชการ ให้ใช้
บ้านเลขท่ีบ้านเช่า และแนบแผนที่จากบ้านเช่า
ถึงสถานท่ีไปราชการ โดยเบิกค่าชดเชยน้ำมัน
กิโลเมตรละ  4  บาท 
4. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับการ
เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ 
และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง 
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