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คำนำ 
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ  
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงาน 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้  มากำหนดเป็นมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์  

ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที ่ของรัฐจนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ  
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  
และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไป
อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด  
ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทจุริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ  
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร  
 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นเป็นความเสี ่ยงเนื ่องจากระบบงานภายในขอ งองค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธผิล
ในการดำเนินโครงการ  
 3. ความเสี ่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง



2 
 

กับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและ 
การจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู ้บริหาร ความซื ่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและ 
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที ่ที ่บุคคลนั้ น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู ้ตัว   
ทั ้งเจตนาและไม่เจตนา และมีร ูปแบบที ่หลากหลายไม่จำกัดอยู ่ในรูปของตัวเง ินหรือทรัพย์ส ินเท่านั้น  
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ง
ในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ 
ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ 
การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์  
ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ
ทำให้   
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 
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  3. การปฏิบัติหน้าที ่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกำหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที ่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่ นในคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี ่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่   
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงิน 
ที่ชัดเจนได ้

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

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

 
 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       

ตารางระดับของความเสี่ยง (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 
 

  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี ่ยงด ้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 
  - กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม  
คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
  - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ
ต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
 2) กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - การใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไม่ประหยัดและเพ่ือประโยขน์ของตน 
  - การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับความต้องการและไม่สอดคล้องกับงบประมาณ 
  - การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้หรือเสื่อมสภาพ ไม่มีการจำหน่าย/ยกเลิก 
  - การคัดเลือกบุคคล การย้าย การโอน และเลื่อนระดับของข้าราชการ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที ่
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี ่ยงที ่เก ี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จำนวน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. ระบบการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ขาดประสิทธิภาพ 
  2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 ระบบการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ขาดประสิทธิภาพ 5 5 25 (1) 
2 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 4 12 (2) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5      (1) 

4   (2)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 

  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
ระบบการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ขาดประสิทธิภาพ ลำดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ 2  (สูงมาก = 12 คะแนน) 
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 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูงมาก และ สูง 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง 
 

มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

  เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
  

- ระบบการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ขาดประสิทธิภาพ 
 
 

เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  
 

- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

ปานกลาง (Medium) - 
 
 
 

- 

ต่ำ (Low) 
 

- 
 
 
 

- 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 

1. ระบบการควบคุม
พัสดุ ครุภัณฑ ์ 
ขาดประสิทธภิาพ 

5 5 25 1. ควบคุมพัสด ุครุภัณฑ์ ให้คงอยู่ 
อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบ 
โดยด่วน 
2. ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นประจำทุกปี 
3. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อ
ผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา และ สตง.
จังหวัดสกลนคร 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ ระเบียบ  
อย่างเคร่งครัด 

         
กลุ่มที่

เกี่ยวข้อง 

2. การใช้อำนาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์  
 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ  
3. กำหนดมาตรการไม่ให้มีการเรียกรับสินบน
หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ 
 

         
กลุ่มที่

เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 
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รายชื่อคณะทำงาน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ที่ปรึกษา 

นายอนุกูล  ทองนุ้ย   ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2   
นายวิวัฒน์  สมานชาต ิ   รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  
นายสำราญ  ศรีจันทร์   รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  
นายศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์   รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 

 
คณะทำงาน 

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายชรินทร์  เจริญไชย   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
น.ส.สัมฤทธิ์  สายสอน  ศึกษานิเทศก ์  
น.ส.พิชชานันท์  นิธิวิรุฬห์  ศึกษานิเทศก ์  
นายชอบกิจ  กนกหงส์  ศึกษานิเทศก ์  
นางชุติปภา  ไตรทิพย์   ศึกษานิเทศก ์  
นางภิญญาพัชญ์  ไพเรืองโสม  ศึกษานิเทศก ์  
น.ส.ปรีญา  สุทธิโคตร  ศึกษานิเทศก ์  
นายสนธยา  หลักทอง  ศึกษานิเทศก ์  
นางวรวรรณ  วัชรเสถียร  ศึกษานิเทศก ์  
น.ส.อาภากร  ศรีดามาตร ์ ศึกษานิเทศก ์  
นายพิศณุพงษ ์ วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก ์  
นายนิวัฒน์  สินไชย  ศึกษานิเทศก ์  
น.ส.นัดทพร  สีสถาน  ศึกษานิเทศก ์  
น.ส.คชาภรณ์  ก่ำจำปา  ศึกษานิเทศก ์  
น.ส.สุพัตรา  ปรีชาเสถียร  ศึกษานิเทศก ์  
นายพรชัย  ปาระพิมพ์  ศึกษานิเทศก ์  
นางญาณิศา  ดวงสีทอง  ศึกษานิเทศก ์  
น.ส.รัชดาพร  พัฒคาต  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
  นางนภสร  มีระหันนอก  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  

นางฐิตาภรณ์  แก้วก่า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางเพียงพธู  ธิโสภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายธีระพันธ์  ใบธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายจรุง  มากสมบูรณ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
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กลุ่มอำนวยการ 

น.ส.ชุลีพร  สแวนเทสสัน  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  
นางสุรีย์พร  ปาละสานต์  นักจัดการทั่วไป   
น.ส.อัจฉรินทร์  ศรีสร้อย  นักจัดการทั่วไป  
นางปาริชาติ  มณ์โชติ  นักจัดการทั่วไป  
น.ส.จิราภรณ์  ศรีประชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 
นายอิสระ  ไชยพงศ ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายคำรณ  ดินแดง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสายใจ  ศรีประทุมวงศ ์ นักทรัพยากรบุคคล 
นางทิวาวรรณ  กั้วพิศมัย  นักวิชาการศึกษา  
นายอัครเดช  สุราชวงศ์  นักทรัพยากรบุคคล 
นายสมพงษ์  อัคนิจ  นักทรัพยากรบุคคล 
น.ส.อาริยา  หารบัวคำ  นักทรัพยากรบุคคล 
น.ส.อนงค์ลักษณ์  เสนาวัง เจ้าพนักงานธุรการ 
นายจิตติศักดิ์  ไชยรบ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
น.ส.ขวัญตา  สุรินทร์  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
นางพัทธนันท์  ดวงสุภา  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางวิราวรรณ  ตันศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
น.ส.กาญจนา  ภาวงศ ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
น.ส.ใจเดียว  สืบศรี  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางอรวรรณ์  วงค์แต้ม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสุดารัตน์  ศรนีุกูล  นักวิชาการพัสดุ 
 

กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา 
นางกมลทิพย์  ประชานันท ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
นางวิไลวรรณ  โง่นแน่น   นักวิชาการศึกษา   
นางเกษมณี  บุตรน้อย  นักวิชาการศึกษา   
นางทรงวาด  วิราฑูรย์  นักวิชาการศึกษา   
นางรุ่งนภา  บุราณสาร  นักวิชาการศึกษา   
น.ส.นิภาพร  ขันธวิชัย  นักวิชาการศึกษา   
นางสุดี  นามบุรี   นักวิชาการศึกษา 
นางสุกัลยา  ทองนุ้ย  นักวิชาการศึกษา 
นางวราภรณ์  ไชยแสง  เจ้าพนักงานธุรการ 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางนวพร  คำแหงพล  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นายวิทวัส  พันธ์วงศา  นักทรัพยากรบุคคล 

  
กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายสมคิด  ประครองญาต ิ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  
นายณัฐวรรษ  ศิลาธรรมทวีชัย นิติกร 

 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  นายดนัย  ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
น.ส.จิรพรรณ  พ้ืนนชมภู  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  
น.ส.รัชนี  กาญจนะกันโห  นักวิชาการเงินและบัญชี 

 


