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และการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทีอ่าจเกิดผลประโยชนBทับซMอนในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปnงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งน้ี เพื่อเปmนการปiองกัน

ผลประโยชนBทับซMอนที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
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 ส-วนที่ 1  

บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 

  การมผีลประโยชนBทับซMอนถือเปmนการทุจริตคอรBรัปช่ันประเภทหน่ึง เพราะเปmนการแสวงหา 

ประโยชนBสgวนบุคคลโดยการละเมิดตgอกฎหมายหรอืจริยธรรมดMวยการใชMอำนาจในตำแหนgงหนMาที่ไปแทรกแซง 

การใชMดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจMาหนMาที่ของรฐั จนทำใหMเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ

หนMาที่สาธารณะ ขาดความเปmนอิสระ ความเปmนกลาง และความเปmนธรรม จนสgงผลกระทบตgอประโยชนB

สาธารณะของสgวนรวม และทำใหMผลประโยชนBหลกัขององคBกร หนgวยงาน สถาบันและสังคมตMองสญูเสียไป 

โดยผลประโยชนBที่สญูเสียไปอาจอยูgในรปูของผลประโยชนBทางการเงิน คุณภาพการใหMบริการ ความเปmนธรรม

ในสังคมรวมถึงคุณคgาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแตgระดับองคBกรจนถึงระดับสังคม อยgางไรก็ตาม

ทgามกลางผูMที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผูMกระทำความผิดโดยไมgเจตนาหรือไมgมีความรูMในเรื่องดังกลgาวอีกเปmน

จำนวนมาก จนนำไปสูgการถูกกลgาวหารMองเรียนเรื่องทจุริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนBทับซMอน หรอื

ความขัดแยMงกันระหวgางผลประโยชนBสgวนตนและผลประโยชนBสgวนรวม (Conflict of interest : COI) เปmน

ประเด็นปlญหาทางการบรหิารภาครฐัในปlจจุบันที่เปmนบgอเกดิของปlญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่

รุนแรงข้ึน และยังสะทMอนปlญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปmนอุปสรรคตgอการพฒันาประเทศ อีกดMวย 

  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการวิเคราะหBความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนBทับซMอน โดยวิเคราะหBความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด

ผลประโยชนBทับซMอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) เปmนกรอบการวิเคราะหBความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนB ทับซMอน  

  การวิเคราะห8ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหBความเสี่ยงทีเ่ปmนระบบในการ

บรหิารปlจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมลูเหตุของโอกาสทีจ่ะทำใหMเกิดความเสียหายจาก การ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนBทบัซMอน  

  ประเภทของความเสี่ยง แบgงออกเปmน ๔ ดMาน ดังน้ี 

  1. ความเสี่ยงด,านกลยุทธ8 (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ

เปiาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณBและเหตุการณBภายนอกที่สgงผลตgอกล

ยุทธBที่กำหนดไวM และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธBไมgเหมาะสมรวมถึงความไมgสอดคลMองกันระหวgางนโยบาย

เปiาหมายกลยุทธB โครงสรMางองคBกร ภาวการณBแขgงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลMอมอันสgงผลกระทบตgอ

วัตถุประสงคBหรือเปiาหมายขององคBกร  

  2. ความเสี่ยงด,านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวขMองกบัประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปmนความเสี่ยงเน่ืองจากระบบงานภายในของ



4 

 

องคBกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรอืนวัตกรรมที่ใชM/บุคลากร/ความเพียงพอของขMอมูล สgงผลตgอประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  

  3. ความเสี่ยงด,านการเงิน (Financial Risk: F) เปmนความเสี่ยงเกี่ยวกบัการบรหิาร

งบประมาณ และการเงิน เชgน การบรหิารการเงินที่ไมgถูกตMอง ไมgเหมาะสม ทำใหMขาดประสทิธิภาพ และไมgทัน

ตgอสถานการณB หรือเปmนความเสี่ยงทีเ่กี่ยวขMองกับการเงินขององคBการ เชgนการประมาณการงบประมาณไมg

เพียงพอ และ ไมgสอดคลMองกบัข้ันตอนการดำเนินการ เปmนตMน เน่ืองจากขาดการจัดหาขMอมลู การวิเคราะหB 

การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใชMในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลgาว  

  4. ความเสี่ยงด,านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบยีบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวขMอง

กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตgางๆ โดยความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนเปmนความเสี่ยง เน่ืองจากความไมgชัดเจน ความ

ไมgทันสมัยหรอืความไมgครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขMอบังคับตgางๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสญัญา การ

รgางสญัญาที่ไมgครอบคลุมการดำเนินงาน  

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปlจจัยหลกั ๒ ปlจจัย  คือ 

  1) ปeจจัยภายใน เชgน นโยบายของผูMบรหิาร ความซื่อสัตยB จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 

และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดMของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูMบริหารและเจMาหนMาที่

บgอยครั้งการควบคุม กำกบัดูแลไมgทั่วถึง และการไมgปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขMอบังคับของหนgวยงาน 

เปmนตMน 

  2) ปeจจัยภายนอก เชgน กฎหมาย ระเบียบ ขMอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี หรอื สภาพการแขgงขัน สภาวะแวดลMอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปmนตMน   

  ผลประโยชน8ทับซ,อน หมายถึง สภาวการณB หรือขMอเทจ็จริงที่บุคคล ไมgวgาจะเปmน

นักการเมือง ขMาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูMบริหารซึง่มีอำนาจหนMาทีเ่จMาหนMาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนMาที่ใน

ตำแหนgงหนMาที่ ที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยูg และสgงผลกระทบตgอประโยชนBสgวนรวม ซึ่งการกระทำน้ันอาจจะ

เกิดข้ึนอยgางรูMตัวหรือไมgรูMตัวทั้งเจตนาและไมgเจตนา และมีรปูแบบที่หลากหลายไมgจำกัดอยูgในรปูของตัวเงินหรือ

ทรัพยBสินเทgาน้ัน แตgรวมถึงผลประโยชนBอื่นๆ ที่ไมgใชgในรูปตัวเงินหรือทรัพยBสินก็ไดM อาทิ การแตgงต้ังพรรคพวก

เขMาไปดำรงตำแหนgงในองคBกรตgางๆ ทัง้ในหนgวยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ และบริษัทจำกัดหรือการทีบุ่คคลผูMมี

อำนาจหนMาที่ตัดสินใจใหMญาติพี่นMองหรือบริษัทที่ตนมีสgวนไดMสgวนเสียไดMรับสัมปทานหรือผลประโยชนB จากทาง

ราชการโดยมิชอบ สgงผลใหMบุคคลน้ันขาดการตัดสินใจทีเ่ที่ยงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชนBสgวนตนเปmนหลกั 

ผลเสีย จงึเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบน้ีเปmนการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  การวิเคราะห8ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน8ทับซ,อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหB 

ความเสี่ยงที่เปmนระบบในการบริหารปlจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมลูเหตุของโอกาส ทีจ่ะ

ทำใหMเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชนBทับซMอน หรือความขัดแยMงระหวgาง

ผลประโยชนBสgวนตนและผลประโยชนBสgวนรวมเปmนสำคัญ อนัเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงอยgางใกลMชิดกับการทุจริต 
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กลgาวคือ ย่ิงมีสถานการณBหรือสภาวการณBของการขัดกันของผลประโยชนBสgวนตนและผลประโยชนBสgวนรวม 

มากเทgาใด ก็ย่ิงมีโอกาสกgอใหMเกิดหรือนำไปสูgการทุจริตมากเทgาน้ัน 

  การวิเคราะหBความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนBทับซMอนในครัง้น้ีนำเอาความเสี่ยงในดMานตgางๆ 

มาดำเนินการวิเคราะหBตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tread way Commission) และตามบรบิทความเสี่ยงดMานผลประโยชนBทับซMอนของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร การวิเคราะหBความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนBทบัซMอนน้ี จะชgวยใหMสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทราบถึงความเสีย่งดMานผลประโยชนBทับซMอนทีเ่กิดข้ึน และปlจจัย

เสี่ยงที่อาจเปmนเหตุทำใหM   

  1.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนMาที่ของขMาราชการเปmนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 

รับผิดชอบ  ไมgเพียงพอ 

  2.การปฏิบัติหนMาที่ไปในทางทีท่ำใหMประชาชนหรือผูMมีสgวนไดMเสียขาดความเช่ือถือในความมี

คุณธรรมความมีจริยธรรม 

  3.การปฏิบัติหนMาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนBสgวนรวมมากกวgาประโยชนBสgวนตน และ

การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพรMอมกันน้ี ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปiองกัน ยับย้ังการทจุริต 

ปâดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปiองกันและแกMไขปlญหาการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ การกระทำผิดวินัยของเจMาหนMาทีร่ัฐทีเ่ปmนปlญหาสำคัญและพบบgอยอกีดMวย 

 

2. วัตถุประสงค8  

  1. เพือ่สรMาง สบืทอดวัฒนธรรมสจุริต และแสดงเจตจำนงสุจรติในการบรหิารราชการใหMเกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชนBสgวนตนกับผลประโยชนBสgวนรวม  

  ๒. เพื่อแสดงความมุgงมั่นในการบรหิารราชการโดยใชMหลักธรรมาภิบาล  

  ๓. เพื่อตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏิบัติราชการของเจMาหนMาที่รัฐ ไมgใหMเกิดการ

แสวงหาผลประโยชนBสgวนตัวในตำแหนgงหนMาที่อันมิควรไดMโดยชอบตามกฎหมาย ใหMยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

เปmนแบบอยgางที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตMอง เปmนธรรม ถูกกฎหมาย โปรgงใส และตรวจสอบไดM  

  ๔. เพื่อสรMางความเช่ือมั่นศรัทธาตgอการบริหารราชการแผgนดินแกgผูMรบับริการ ผูMมสีgวนไดMสgวน

เสีย และประชาชน 
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ส-วนที่ 2 

การวิเคราะห8ความเสี่ยงด,านผลประโยชน8ทับซ,อน 

 

1. การวิเคราะห8ความเสี่ยงด,านผลประโยชน8ทับซ,อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหBความเสี่ยงดMานผลประโยชนBทับซMอน เปmนการวิเคราะหBระดับโอกาสทีจ่ะเกิดผลกระทบ

ของความเสี่ยงตgางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะหB และจัดลำดับ

ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑBการประเมินมาตรฐานทีจ่ะใชMในการประเมินความเสี่ยง ดMานผลประโยชนBทบัซMอน 

ไดMแกgระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ

ความเสี่ยง ทัง้น้ี กำหนดเกณฑBในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเปmนขMอมูลเชิงพรรณา ที่ไมgสามารถระบเุปmนตัวเลข หรือ

จำนวนเงินที่ชัดเจนไดM 

เกณฑ8ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

     ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปmนประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบgอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 

2 นMอย มีโอกาสเกิดข้ึนนMอยครั้ง 

1 นMอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ8ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)เชิงคุณภาพท่ีส-งผลกระทบด,านการดาเนินงาน(บคุลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรMายแรง  

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยgางไมgรMายแรง  

3 ปานกลาง สรMางบรรยากาศในการทางานที่ไมgเหมาะสม  

2 นMอย สรMางความไมgสะดวกตgอการปฏิบัติงานบgอยครั้ง  

1 นMอยมาก สรMางความไมgสะดวกตgอการปฏิบัติงานนานๆครัง้  

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก

ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กบัระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของความเสี่ยงแตgละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑBไวM 4 ระดับ ดังน้ี 
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 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช-วงคะแนน 

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 

 

ในการวิเคราะหBความเสี่ยงจะตMองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดMจาก การ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่

เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงทีส่ามารถยอมรับไดM (Risk Appetite Boundary) โดยที ่

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ8ต-างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ8ต-างๆ 

(Likelihood x Impact) 

  

 

ซึ่งจัดแบgงเปmน 4 ระดับ สามารถแสดงเปmน Risk Profile แบgงพื้นที่เปmน 4 สgวน (4 Quadrant) ใชMเกณฑBในการ 

จัดแบgง ดังน้ี 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี

สัญลักษณ8 

เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  

หรือถgายโอนความเสี่ยง  

สีแดง     

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีสMม       

ปานกลาง 

(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยง แตgมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยง  สีเขียว     
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ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood 

 

2. การวิเคราะห8ความเสี่ยงด,านผลประโยชน8ทับซ,อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมกีารดำเนินการวิเคราะหBความเสี่ยงเกี่ยวกบัการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนBทบัซMอน ดังน้ี 

 1) การพิจารณากระบวนงานทีม่ีโอกาสเสี่ยงตgอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนBทบัซMอน 

 - กระบวนงานทีเ่กี่ยวขMองกบัการใชMเงิน และมีชgองทางที่จะทำประโยชนBใหMแกgตนเองและพวกพMอง 

 - กระบวนงานทีเ่กี่ยวขMองกบัการใชMดุลยพินิจของเจMาหนMาที่ ซึ่งมีโอกาสใชMอยgางไมgเหมาะสม คือ มีการ 

เอื้อประโยชนBหรือใหMความชgวยเหลอืพวกพMอง การกีดกัน การสรMางอปุสรรค 

 - กระบวนงานที่มีชgองทางเรียกรMองหรือรับผลประโยชนBจากผูMที่มสีgวนเกี่ยวขMอง ซึง่สgงผลทางลบตgอ

ผูMอื่นทีเ่กี่ยวขMอง 

 2) โดยมกีระบวนงานทีเ่ขMาขgายมีโอกาสเสี่ยงตgอการทจุริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนBทบัซMอน 

 - การยืมเงินทดรองราชการ และการเบกิจgายเงิน อื่นๆ 

 - การจัดซื้อจัดจMาง และการจMางบรกิาร 

 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑB การกำหนดคุณสมบติัผูMที่จะเขMาประมลูหรือขายสินคMา 

 - การตรวจรบัวัสดุ ครุภัณฑB 

 - การปฏิบัติงานของเจMาหนMาที่ไมgเปmนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจMาง 

 - การคัดเลือกบุคคลเขMารับราชการ 

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 
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 - การจัดหาพสัดุ 

 - การจัดทำโครงการฝùกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสมัมนา 

 - การนำวัสดุครุภัณฑBของทางราชการไปใชMในงานทีม่ิใชgงานราชการ 

 - การใชMรถราชการ 

 -การนำวัสดุครุภัณฑBทรัพยBสินราชการไปใชMสgวนตัว 

 3) ความเสียหายทีจ่ะเกิดข้ึนหากไมgมีการปiองกันทีเ่หมาะสม 

 - สูญเสียงบประมาณ 

 - เปâดชgองทางใหMเจMาหนMาที่ใชMอำนาจหนMาทำใหMผูMปฏิบัติใชMโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดMวยหนMาที ่

 - เสียช่ือเสียงและความนgาเช่ือถือของหนgวยงาน 

4) แนวทางการปiองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนBทับซMอน 

  (1) การเสริมสรMางจิตสำนึกใหMบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร รังเกียจการทจุริตทุกรูปแบบ เชgน 

  - การสgงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  - เผยแพรgคgานิยมสรMางสรรคBใหMแกgเจMาหนMาที ่

  - จัดโครงการฝùกอบรมดMานคุณธรรม จริยธรรมใหMกับเจMาหนMาที ่

  - การสgงเสริมใหMผูMบงัคับบัญชา เปmนตัวอยgางที่ดี 

  (2) การปiองกันเหตุการณBหรือพฤติกรรมที่อาจเปmนภัยตgอหนgวยงาน เชgน 

  - การแจMงเวียนหลักเกณฑBและวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปรgงใสและเปmนธรรม 

  - การเผยแพรgหลักเกณฑBการรบัทรัพยBสินหรอืประโยชนBอื่นใด 

  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอยgางสม่ำเสมอและตgอเน่ือง 

  - จัดชgองทางการรMองเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 
สรุปผลการวเิคราะห0ความเสีย่งท่ีเก่ียวกับผลประโยชน0ทับซ=อน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ประจำปK พ.ศ. 2565 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัผลประโยชนBทบัซMอน 

จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

   ๑. การเอื้อประโยชนBตgอพวกพMองในเรื่องตgางๆ 

   2. การเบิกจgายงบประมาณที่ไมgถูกตMองตามระเบียบ 

   3. การใชMอำนาจหนMาที่เรียกรบัผลประโยชนB 

   4. การนำวัสดุครุภัณฑBสำนักงานไปใชMสgวนตัว 
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 เมื่อพจิารณาโอกาส/ความถ่ีทีจ่ะเกิดเหตุการณB (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตgละปlจจัยเสี่ยงแลMว จงึนำผลที่ไดMมาพจิารณาความสัมพันธBระหวgางโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงตgอกิจกรรม หรือภารกจิของหนgวยงานวgา กgอใหMเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ

ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำใหMทราบวgามีความเสี่ยงใดเปmนความเสี่ยงสูงสดุทีจ่ะตMองบรหิารจัดการกgอน 

 

ลำดับ ปeจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ลำดับ 

ความเสี่ยง 

1 การเอือ้ประโยชนBตgอพวกพMอง 5 5 25 (1) 

2 การเบิกจgายงบประมาณทีไ่มgถูกตMองตามระเบียบ 4 5 20 (2) 

3 การใชMอำนาจหนMาที่เรียกรับผลประโยชนB 3 4 12 (3) 

4 การนำวัสดุครุภัณฑBสำนักงานไปใชMสgวนตัว 3 3 9 (4) 

 

แผนภูมิความเสีย่ง (Risk Map) 

 

  
                           โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดMจากการวิเคราะหBความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ

ความเสี่ยงดMานผลประโยชนBทับซMอน สามารถสรุปการวิเคราะหBความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ

เสี่ยงดMานผลประโยชนBทับซMอนไดM ดังน้ี 

 

 

 

 

 

5    (2)  (1) 

4   (3)   

3   (4)   

2      

1      

 1 2 3 4 5 
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ผลการวิเคราะห8ความเสีย่งและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด,านผลประโยชน8ทับซ,อน 

ผลการวิเคราะห8ความเสีย่งด,านผลประโยชน8ทับซ,อน จัดลำดับความสำคญัของความเสี่ยง 

การเอือ้ประโยชนBตgอพวกพMองในเรื่องตgางๆ ลำดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การเบิกจgายงบประมาณทีไ่มgถูกตMองตามระเบียบ ลำดับ 2  (สูงมาก = 20 คะแนน) 

การใชMอำนาจหนMาที่เรียกรับผลประโยชนB ลำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 

การนำวัสดุครุภัณฑBสำนักงานไปใชMสgวนตัว ลำดับ 4  (สูง = 9 คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะหBความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสีย่งออกเปmน 3 ระดับ คือสงูมาก สูง ปาน

กลาง โดยสามารถสรปุขMอมลูการวิเคราะหBความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชนBทบัซMอน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษามุกดาหาร ประจำปnงบประมาณ 2565 มี ดังน้ี 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปeจจัยความเสี่ยง 

  เสี่ยงสงูมาก 

(Extreme) 

 

จำเปmนตMองเรgงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถgายโอน

ความเสี่ยง 

  

- การเอื้อประโยชนBตgอพวกพMอง 

ในการจัดซื้อจัดจMาง  

- การเบิกจgายงบประมาณ 
ที่ไมgถูกตMองตามระเบียบ 
 

     เสี่ยงสงู (High) 

 

จำเปmนตMองเรgงจัดการความเสี่ยง 

และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหMอยูgใน

ระดับที่ยอมรับไดM  

- การใชMอำนาจหนMาที่เรียกรับ

ผลประโยชนB 

- การนำวัสดุครุภัณฑBสำนักงานไป

ใชMสgวนตัว 

ปานกลาง 

(Medium) 

 

ยอมรบัความเสี่ยง แตgมีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง  

- 

     ต่ำ (Low) 

 

- - 
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3. แผนจัดการความเสีย่งป7องกันผลประโยชน=ทับซAอน 

ปBจจัยท่ี 

จะเกิดความ
เส่ียง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูAรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอ 

กาส  

ผล 
กระ

ทบ  

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.  การเอื้อ

ประโยชน>ต@อ

พวกพBองในการ

จัดซื้อจัดจBาง

รวมทั้งด7านอ่ืนๆ 

5 5 25 ๑. ควบคุม ก่ำกับ ดูแลให3ข3าราชการ และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบาย

เกี่ยวกับความโปรBงใส การเสริมสร3าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให3ข3าราชการ
ถือปฏิบัติอยBางเครBงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑOการปฏิบัติเกี่ยวกับข3อ
ร3องเรียน การละเว3นการปฏิบัติหน3าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือให3ยึดถือ
ปฏิบัติ      
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให3เจ3าหน3าท่ีผู3ปฏิบัติงานด3านพัสดุและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข3องกับการจัดซื้อจัดจ3าง รับรองถึงความไมBเกี่ยวข3องสัมพันธOกับผู3เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ3าง 

4. สBงเสริมการมีสBวนรBวมในการดำเนินการปYองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให3ครอบคลุม และท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน เพ่ือรBวมสร3าง
แนวทางและมาตรการในดBาเนินการสร3างจิตสำนึกให3ข3าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

  

        

 

กลุ@มบริหารการเงินและ

สินทรัพย> 

2. การ

เบิกจ@าย 

งบประมาณที่

ไม@ถูกตBอง ตาม

ระเบียบ 

4 5 20 1. ควบคม กำกับ ดูแลให3ข3าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจBายการเงินและการคลัง อยBางเครBงครัด 
๒. เพ่ิมมาตรการและระบบการตรวจสอบ อยBางเข3าข3น 
๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให3ข3าราชการ บุคลากร ให3ปฏิบัติตามมาตรการ
ปYองกันและแก3ไข ป]ญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยBาง
เครBงครัด 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให3ข3าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคูBมือการ
ปฏิบัติงานของแตBละกลุBมอยBางเครBงครัด  

  

        

กลุAมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพยF 
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ปBจจัยท่ี 

จะเกิดความ
เส่ียง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผูAรับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอก

าส  

ผล 
กร

ะท

บ  

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 

3. การใชB

อำนาจหนBาที่

เรียกรับ

ผลประโยชน> 

3 4 12 ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลข3าราชการ และบุคลากร ให3ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑOการปฏิบัติเกี่ยวกับข3อร3องเรียน การละเว3นการปฏิบัติหน3าท่ีและ
การประพฤติมิชอบ อยBางเครBงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให3ข3าราชการ บุคลากร ให3ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข3อบังคับ เร่ืองการรับของขวัญสินน้ำใจ อยBางเครBงครัด 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑOการปฏิบัติเกี่ยวกับข3อ
ร3องเรียน การละเว3นการปฏิบัติหน3าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือให3ยึดถือ
ปฏิบัติ 

 

         

- กลุAมบริหารงานการเงิน   

  และสินทรัพยF 

- กลุAมแผนและงบประมาณ 

-กลุAมบริการงานบุคคล 

4. การนำวัสดุ

ครุภัณฑ>

สำนักงานไป

ใชBส@วนตัว 

3 3 9 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให3ข3าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคูBมือ
ผลประโยชนOทับซ3อน 
2. สBงเสริมการมีสBวนรBวมในการดBาเนินการปYองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให3ครอบคลุม และท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน เพ่ือรBวมสร3างแนวทาง
และมาตรการในดBาเนินการสร3างจิตสำนึกให3ข3าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
3 แจ3งแนวปฏิบัติในการ เบิก ยืม วัสดุครุภัณฑO ของ สพป.มุกดาหารให3กับ 
บุคลากรในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติ  

 

 

  
      

 

กลุAมอำนวยการ 
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มาตรการและการดำเนินการ 

บริหารจัดการความเสี่ยงอาจเกิด 
ผลประโยชน?ทับซBอนในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

 ประจำป&งบประมาณ 2565 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการวิเคราะหCความเสี่ยงเกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนCทบัซNอน โดยวิเคราะหCความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนCทับซNอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) เปgนกรอบการวิเคราะหCความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนC ทับซNอน  

โดยสรุปผลการวิเคราะห/ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน/ทับซ<อน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ประจำปK พ.ศ. 2565    จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

   ๑. การเอื้อประโยชนCตkอพวกพNองในเรื่องตkางๆ 

   2. การเบกิจkายงบประมาณที่ไมkถูกตNองตามระเบียบ 

   3. การใชNอำนาจหนNาที่เรียกรบัผลประโยชนC 

   4. การนำวัสดุครุภัณฑCสำนักงานไปใชNสkวนตัว 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดNจัดทำแนวทางการบรหิารจัดการ 

ความเสี่ยง เพื่อลดและปvองกันความเสี่ยงตkอการทุจริตหรือเกิดผลประโยชนCทับซNอนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 1  การเอ้ือประโยชน0ต2อพวกพ5องในเร่ืองต2างๆ    โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังน้ี 

1.1 แตkงต้ังคณะกรรมการพิจารณา จากผูNที่ไมkมสีkวนไดNสkวนเสีย โดยดำเนินการหลังจากที ่

ไดNรับรายช่ือสถานศึกษาที่สkงใบสมัครเขNารับการคัดเลือก 

1.2 ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามคูkมอืการดำเนินงานตามขNอรNองเรียน รNองทกุขC 

ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร อยkางเครkงครัด เพื่อใหNขNาราชการปฏิบัติหนNาที่อยkาง

เต็มความสามารถ ไมkมีการละเวNนการปฏิบัติหนNาที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อใหNยึดถือปฏิบัติ 

1.3 ควบคุม กำกบั ดูแลใหNขNาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคูkมือผลประโยชนCทบัซNอน 

 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อยkางเครkงครดั 
1.4 ช้ีแจง กำกบั ดูแลใหN ขNาราชการ และบุคลากร ใหNปฏิบัติตามหลกัเกณฑCและแนวทาง 

ในเรื่องตkางๆอยkางเครkงครัด จัดทำรายงานสรุปภาระงานรายไตรมาสและเสนอใหNหัวหนNาสkวนราชการรับทราบ

ทุกครั้ง 

1.5 สรNางความโปรkงใสในการจัดซือ้จัดจNางโดยการเปxดเผยขNอมูลขkาวสารในการจัดซื้อจัดจNาง 

ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

      2. การเบิกจ2ายงบประมาณท่ีไม2ถูกต5องตามระเบยีบ โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังน้ี 

     2.1 ควบคุม กำกับ ดูแลใหNขNาราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบยีบการเบกิจkาย

การเงินและการคลัง อยkางเครkงครัด  



16 

 

๒.2 เพิkมมาตรการและระบบการตรวจสอบ การเสนองาน การกลั่นกรองงาน โดยผkาน  
หัวหนNางาน , ผอ.กลุkม, รองผอผูNอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ทีดู่แล
รับผิดชอบในกลุkมบรหิารการเงินและสนิทรัพยC  กkอนเสนอ ผูNมีอำนาจลงนาม เปgนลำดับสุดทNาย  

2.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลใหNขNาราชการ บุคลากร ใหNปฏิบัติตามมาตรการปvองกันและแกNไข  

ป}ญหาการทจุริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยkางเครkงครัด 

2.4 ควบคุม กำกับ ดูแลใหNขNาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคูkมือการปฏิบัติงานของแตkละ 

กลุkมอยkางเครkงครัด 

2.5 ใหNบุคลากรที่รบัผิดชอบ ศึกษาหาความรูN ตลอดถึงไดNรับการฝÄกอบรม ใหNไดNรบัทราบ 

ถึงแนบทางการดำเนินการเบิกจkาย ที่ถูกตNอง อยkางสม่ำเสมอ 

  2.6 จัดทำคูkมอืการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน สพป.มกุดาหารของแตkละบุคคล เพือ่ใชNเปgน

แนวทางในการปฏิบัติงานในหนNาที่ ใหNถูกตNองตามแนวทางทีร่าชการกำหนด  

3. การใช5อำนาจหน5าท่ีเรียกรับผลประโยชน0ต2างๆ โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังน้ี  

3.1 ควบคุม กำกับ ดูแลขNาราชการ และบุคลากร ใหNปฏิบัติตามประกาศหลกัเกณฑCการ 

ปฏิบัติเกี่ยวกบัขNอรNองเรียน การละเวNนการปฏิบัติหนNาที่และการประพฤติมิชอบ อยkางเครkงครัด 

3.2. ควบคุม กำกับ ดูแลใหNขNาราชการ บุคลากร ใหNปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขNอบังคับ เรือ่ง

การรบัของขวัญสินน้ำใจ อยkางเครkงครัด    

3.3. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑCการปฏิบัติเกี่ยวกับขNอรNองเรียน การละเวNน

การปฏิบัติหนNาที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อใหNยึดถือปฏิบติั 

3.4 จัดทำคูkมอืการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน สพป.มกุดาหารของแตkละบุคคล เพือ่ใชNเปgน

แนวทางในการปฏิบัติงานในหนNาที่ ใหNถูกตNองตามแนวทางทีร่าชการกำหนด 

4. การนำทรัพย0สินของทางราชการไปใช5ในเร่ืองส2วนตัว   โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังน้ี 

2.1 แจNงแนวปฏิบัติ มาตรการใชNวัสดุ ครุภัณฑCของทางราชการของสำนักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารใหNบุคลากรในหนkวยงานทราบและถือปฏิบัติ 

2.2 จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกใชNวัสดุ ครุภัณฑC ใหNถูกตNองเปgนป}จจุบัน 

2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลใหNมีการดำเนินงานตามมาตรการใชNวัสดุ ครุภัณฑCของสำนักงาน 

2.4 ควบคุม กำกับ ดูแลใหNขNาราชการ บุคลากร ใหNปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขNอบงัคับ ตาม 

คูkมือการปvองกันผลประโยชนCทบัซNอน และ ประมวลจริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร อยkางเครkงครัด 

2.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยกแยะระหวkางผลประโยชนCสkวนตัว และ 

ผลประโยชนCสkวนตน และการดำเนินการที่เปgนผลประโยชนCทับซNอนในการปฏิบัติงาน 

 
 

**************** 


