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คํานํา 
 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญ
และพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนด
เปนคูมือปองกันผลประโยชนทบัซอน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทํา
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา  เขต 1 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน  
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธ กิจในภาพรวมที่ เกิ ดจาก เปลี่ ยนแปลงของสถานกา รณและ เห ตุการณภายนอกที่ ส งผลต อ 
กลยุทธที่กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย 
เปาหมายกลยุทธ  โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบ 
ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร  
  2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาํเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงนิ เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือ
เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และ ไมสอดคลองกับ
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ขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํา
รายงานเพ่ือนํามาใชในการบรหิารงบประมาณ และการเงนิดังกลาว  
  4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญา 
ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปล่ียนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ที่บุคคล
น้ันรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทําน้ันอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว 
ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ 
ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือ
บริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้
เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนน้ี จะชวยใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงที่อาจ
เปนเหตุทําให   
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชือ่ถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคาํนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 



 

 
 

 
พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับย้ังการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปน
ปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
  ๒. เพื่อแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยาง
ที่ดยีืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  
  ๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตวัเลข หรือจํานวนเงนิที่ชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
1 นอยมาก มโีอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม  
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง  
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง 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) ที่ไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสาํคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ 
จัดแบง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา  
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       
 
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) 
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา  เขต 1  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชเงิน และมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเก่ียวของ ซึ่งสงผลทางลบตอผูอ่ืน 
ที่เก่ียวของ 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจาง และการจางบริการ 
 - การกําหนดคุณลกัษณะวัสดุ ครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา 
 - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ การจัดหาพัสด ุ
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
  - การคัดเลือกบุคคลเขารบัราชการ 
  - การเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  - การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันไดประโยชน 
  - การเบิกคาตอบแทน 
  - การใชรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตวั 
   
 3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความนาเชือ่ถือของหนวยงาน 
 4) แนวทางการปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษา  
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน 
  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 
  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
  - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางที่ดี 
  - ยกยองเชิดชูผูเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตน 
  - เผยแพรความเสียหายจากการทุจริตแกบุคลากรใหรับทราบ 
  - ไมปกปองผูกระทําผิด 

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด



 

 
 

 
 
 
  (2) การปองกันเหตุการณหรอืพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 
  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 
  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอยางสม่าํเสมอและตอเนื่อง 
  - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - กําหนดการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
 

สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจําป พ.ศ. 2564  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กําหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   2. การไม่ประหยัดการใช้สาธารณูปโภค  
   3. การไม่ประหยัดการใชน้้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลาง 
   4. การมาทำงานสายและการใช้เวลาราชการไปทำกิจกรรมส่วนตัว 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทาํใหทราบวามีความเส่ียงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1  5 (4) 
2 การไม่ประหยัดการใช้สาธารณูปโภค  2 5 10 (3) 
3 การไม่ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลาง 3 4 12 (1) 
4     3 4 12 (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาสายและใช้เวลาราชการทำกิจกรรมอื่น

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ ๑ ๕



 

 
 

 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลาํดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสีย่งและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคญัของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคญัของความเส่ียง 
ลําดับ 4  (ปานกลาง = 10 คะแนน)การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ

การไม่ประหยัดการใช้สาธารณูปโภค  ลําดับ 3  (สูง = 10 คะแนน) 
 ลําดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 
 ลําดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความ
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 การไม่ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลาง
มาสายและใช้เวลาราชการทำกิจกรรมอื่น



 

 
 

 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง โดย
สามารถสรปุขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2564 มี ดังน้ี 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
--เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

     เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสีย่ง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได  

 
  
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง   
ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่ํา (Low)

 
 

 
 
 
 

 

ร้อยเอ็ด

-การไม่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนกลาง
-การมาสายและใช้เวลาราชการ
ทำกิจกรรมอื่น

-  การไม่ประหยัดการใช้
สาธารณูปโภค
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม
่เป็นไปตามระเบียบ



 

 
 

3. แผนจัดการความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยที ่
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 
ไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

551  

   

 

    
 

         

กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรพัย 

1052  

  

         ทุกกลุมงาน 

1. การเบิกจ่ายงบประ
มาณไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

2.  การไม่ประหยัด
การใช้สาธารณูปโภค

๑.เพิ่มการตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารประกอบใบสำคัญขอเบิก
ด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดข้อผิดพลาด
ในการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
๒.ให้หน่วยงานวางแผนบริหารจัดการ
เรื่องการยืมเงินราชการ มิให้เป็นภาระแก่
หน่วยงาน จนทำให้การปฏิบัติงานใน
ส่วนอื่น 

ไม่ถูกต้องเรียบร้อย
 
หรืออาจต้อง

ขออนุมัติเงินทดรองราชการ
 
เพื่อ

ดำเนินการนี้
 
การรับชำระเงินยืมราชการ

ถ้าการรับคืนเป็นใบสำคัญ
 
ให้ออกใบรับ

 
 

ถ้ารับคืนเป็นเงินสดให้ออกใบ
เสร็จรับเงิน  เป็นหลักฐานและบันทึก
รายการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

ใบสำคัญ

๑.ให้ทำทะเบียนคุมการใช้สาธารณูปโภค
สำนักงานประจำเดือนเพื่อบันทึกและ
เปรียบเทียบยอดการใช้สาธารณูปโภค
ของทุกเดือน  หากพบมีอัตราการใช้ที่ผิด
ปกติ  ในเดือนใด ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุ
และแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



 

 
 

ปจจัยที ่
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 
ไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

43 12 

 
 

         

กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรพัย 

๔. การมาทำงานสาย
และการใช้เวลา
ราชการทำกิจกรรม
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับงาน

1243  

 

  

 
 

         กลุม
บริหารงาน

บุคคล 

3. การไม่ประหยัด
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    รถยนต์ส่วนกลาง

๑.ให้หน่วยงานกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลือง

น้ำมันของรถราชการทุกคันไว้เป็นประจำ
ทุกปี

 
เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้จริง
 
กรณีที่เบิก

ใช้น้ำมันเป็นจำนวนมากและอัตราการสิ้น
เปลืองน้ำมันสูงผิดปกติมากไม่สมเหตุผล
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๑.ข้าราชการที่ ไม่ทํางาน หรือเอาเวลา
ราชการไปทํางานอื่น เป็นความผิดวินัย
ตามมาตรา ๘๒ (๕)แห่งพระราชบัญญัติ
ิระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
 เมื่อผู้บังคับบัญชาทราบจะต้องทําการ
ดําเนินการทางวินัย หากผู้บังคับบัญชา
ผู้ใดละเลยหรือไม่สุจริตก็จะมี
ความผิดตามมาตรา ๙๐



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

คณะผูจัดทํา 

 

1. ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เขต 1 

2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา  เขต 1 

3. ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

4. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรพัย 

5. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

6. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

7. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

8. ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 

9. ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

10. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

12. ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด



การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

 

KANTINAN
Placed Image

KANTINAN
Placed Image



 

 

 



  

 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ที่   37 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัตงิาน                                     

     ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

                ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ดำเนินงานตามโครงการแก้ไขความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบ ัต ิงานท ี ่อาจ เก ิดผลประโยชน์ท ับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไดน้ี้มากําหนด
เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดังนี ้

1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
1.1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1    ประธานการมการ 
1.2  นายปริญญา  นวลรักษา  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รองประธานการมการ 

     1.3  นายสุกิจ  กลางสุข  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    กรรมการ 
     1.4  นางศิริวรรณ  พลเศษ  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  กรรมการ 
     1.5  นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ ์ ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล   กรรมการ 
     1.6  นายอภินันท์  สวาสดิ์พงษ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
     1.7  นางสปุรานี  จันทราช    ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
     1.8  นางสาวพสิมัย  นันทเสนา   ผอ,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
     1.9  นางสายพิณ  ประดจุพงษ์เพชร  ผอ.กลุม่บริหารการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
     1.10 นายสุพจน์  บานไธสง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 1.11  นายสิทธ์ิศักดิ์  จันทร์ศร ี ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี   กรรมการ 
 1.12  นายดำริ  จันทรวิภาค  ผอ.กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 
 1.13  นายไกรศักดิ์  ภูศรี    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 1.14  นายสมัย  สลักศิลป ์    ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลฯ     กรรมการ/เลขานุการ 
 1.15 นางยุภาพิน  ทึนหาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 1.16 นางสาวนิษชนก   อินอุ่นโชติ      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้ข้อเสนอแนะแนะแนวทางในการดำเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 



2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
2.1 นายปริญญา  นวลรกัษา  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1   ประธานการมการ  
2.2 นายสมัย  สลักศลิป ์  ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลฯ  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายรณชัย ศรสีุธัญญาวงศ์  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ    กรรมการ  
2.4 นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.5 นางสาวอรจิต อุดมฤทธ์ิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.6 นายประสบชัย ทินบุตร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.7 นายเรืองศิลป ์เห็มชัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.8 นางมณ ีผ่านจงัหาร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.9  นางสาวสัมพันธ์ เอกรกัษา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.10 นางดวงใจ  สังฆะวัน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.11 นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูม ิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.12 นางสาวคณัฐชนน จันทรฟ์้าเลื่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.13 นางวชัราภรณ ์ อุ่นสมยั  นกัวิชาการพสัด ุ    กรรมการ 

2.14 นางอรวรรณ  หงส์พันธ์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.15 นางเย็นใจ  อินทร์งาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
2.16 นางสาวสุปราณี สาขี   นักวิชาการพัสด ุ    กรรมการ  
2.17 นางสาวทพิญา ศุภฤกษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
2.18 นางนันทพร  มูลภักดิ ์  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
2.19 นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ  
2.20 นางสาวอารยา รุ่งโรจน์             นกัทรพัยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ  
2.21 นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการ  
2.22 พันจ่าตรีพงษ์พันธ์  พันธ์หนองหว้า    นิติกรปฏิบัติการ   กรรมการ 
2.23 นางสาวเพชรรัตน์  วงศ์คุย  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   กรรมการ  
2.24  นายปิยพัฒน์  ไทยสงคราม  เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ  
2.25  นายบุญลักษณ์   รักด่านกลาง   ลูกจ้างช่ัวคราว                                   กรรมการ 
2.26 นางยุภาพิน ทึนหาร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ  

       2.27  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ       นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

               มีหน้าที่ วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และวางแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาการประเมนิ
ในปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด 
       ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย ให้บังเกิดผลดีแกท่างราชการ  
และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทราบต่อไป 

      สั่ง ณ วันที่  15  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564                                                                             

                                                          
                                                         (นายสุภาพ  วงษามาตย์) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   


