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ส-วนที่ 1 

บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 

  การมผีลประโยชน@ทับซLอนถือเปkนการทุจริตคอร@รัปช่ันประเภทหน่ึง เพราะเปkนการแสวงหา 

ประโยชน@สfวนบุคคลโดยการละเมิดตfอกฎหมายหรอืจริยธรรมดLวยการใชLอำนาจในตำแหนfงหนLาที่ไปแทรกแซง         

การใชLดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจLาหนLาที่ของรฐั จนทำใหLเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนLาที่

สาธารณะ ขาดความเปkนอิสระ ความเปkนกลาง และความเปkนธรรม จนสfงผลกระทบตfอประโยชน@สาธารณะของ

สfวนรวม และทำใหLผลประโยชน@หลกัขององค@กร หนfวยงาน สถาบันและสงัคมตLองสูญเสียไป โดยผลประโยชน@ที่

สูญเสียไปอาจอยูfในรูปของผลประโยชน@ทางการเงิน คุณภาพการใหLบรกิาร ความเปkนธรรมในสังคมรวมถึงคุณคfาอื่น 

ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแตfระดับองค@กรจนถึงระดับสงัคม อยfางไรก็ตามทfามกลางผูLทีจ่งใจกระทำความผิด  

ยังพบผูLกระทำความผิดโดยไมfเจตนาหรอืไมfมีความรูLในเรื่องดังกลfาวอีกเปkนจำนวนมาก จนนำไปสูfการถูกกลfาวหา

รLองเรียนเรื่องทจุริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน@ทบัซLอน หรอืความขัดแยLงกันระหวfางผลประโยชน@สfวนตน

และผลประโยชน@สfวนรวม (Conflict of interest : COI) เปkนประเด็นปjญหาทางการบรหิารภาครฐัในปjจจุบันที่เปkน

บfอเกิดของปjญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในระดับทีรุ่นแรงข้ึน และยังสะทLอนปjญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ

เปkนอปุสรรคตfอการพฒันาประเทศ อีกดLวย   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการวิเคราะห@ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน@ทบัซLอน โดยวิเคราะห@ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน@ทับ

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

Commission) เปkนกรอบการวิเคราะห@ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน@ ทับซLอน  

  การวิเคราะห8ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห@ความเสี่ยงทีเ่ปkนระบบในการบรหิาร

ปjจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหLเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่

อาจเกิดผลประโยชน@ทับซLอน  

  ประเภทของความเสี่ยง แบfงออกเปkน ๔ ดLาน ดังน้ี 

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

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ@และเหตุการณ@ภายนอกทีส่fงผลตfอกลยุทธ@ที่กำหนดไวL 

และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ@ไมfเหมาะสมรวมถึงความไมfสอดคลLองกันระหวfางนโยบายเปhาหมายกลยุทธ@ 

โครงสรLางองค@กร ภาวการณ@แขfงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลLอมอันสfงผลกระทบตfอวัตถุประสงค@หรือเปhาหมาย

ขององค@กร  

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

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปkนความเสี่ยงเน่ืองจากระบบงานภายในของ



องค@กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรอืนวัตกรรมที่ใชL/บุคลากร/ความเพียงพอของขLอมูล สfงผลตfอประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  

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

และการเงิน เชfน การบรหิารการเงินที่ไมfถูกตLอง ไมfเหมาะสม ทำใหLขาดประสิทธิภาพ และไมfทันตfอสถานการณ@ 

หรือเปkนความเสี่ยงที่เกี่ยวขLองกับการเงินขององค@การ เชfนการประมาณการงบประมาณไมfเพียงพอ และ ไมf 

 

สอดคลLองกบัข้ันตอนการดำเนินการ เปkนตLน เน่ืองจากขาดการจัดหาขLอมลู การวิเคราะห@ การวางแผน การควบคุม 

และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใชLในการบรหิารงบประมาณ และการเงินดังกลfาว  

  4. ความเสี่ยงด,านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวขLองกับ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบตfางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปkนความเสี่ยง เน่ืองจากความไมfชัดเจน ความไมf

ทันสมัยหรอืความไมfครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขLอบังคับตfางๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การรfาง

สัญญาที่ไมfครอบคลมุการดำเนินงาน  

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปjจจัยหลกั ๒ ปjจจัย  คือ 

  1) ปeจจัยภายใน เชfน นโยบายของผูLบรหิาร ความซื่อสัตย@ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ

การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดLของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูLบรหิารและเจLาหนLาทีบ่fอยครัง้ 

การควบคุม กำกับดูแลไมfทั่วถึง และการไมfปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขLอบงัคับของหนfวยงาน เปkนตLน 

  2) ปeจจัยภายนอก เชfน กฎหมาย ระเบียบ ขLอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี หรอื สภาพการแขfงขัน สภาวะแวดลLอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปkนตLน   

  ผลประโยชน8ทับซ,อน หมายถึง สภาวการณ@ หรือขLอเทจ็จริงที่บุคคล ไมfวfาจะเปkนนักการเมือง 

ขLาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูLบริหารซึง่มีอำนาจหนLาทีเ่จLาหนLาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนLาที่ในตำแหนfงหนLาที่ ที่บุคคล

น้ันรับผิดชอบอยูf และสfงผลกระทบตfอประโยชน@สfวนรวม ซึง่การกระทำน้ันอาจจะเกิดข้ึนอยfางรูLตัวหรือไมfรูLตัว 

ทั้งเจตนาและไมfเจตนา และมีรปูแบบทีห่ลากหลายไมfจำกัดอยูfในรูปของตัวเงินหรือทรัพย@สินเทfาน้ัน แตfรวมถึง

ผลประโยชน@อื่นๆ ที่ไมfใชfในรูปตัวเงินหรือทรัพย@สินก็ไดL อาท ิการแตfงต้ังพรรคพวกเขLาไปดำรงตำแหนfงในองค@กร

ตfางๆ ทั้งในหนfวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการทีบุ่คคลผูLมีอำนาจหนLาที่ตัดสินใจใหLญาติพี่นLอง

หรือบริษัทที่ตนมสีfวนไดLสfวนเสียไดLรับสัมปทานหรือผลประโยชน@ จากทางราชการโดยมิชอบ สfงผลใหLบุคคลน้ันขาด

การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชน@สfวนตนเปkนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกบัประเทศชาติ การกระทำ

แบบน้ีเปkนการกระทำทีผ่ิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  การวิเคราะห8ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน8ทับซ,อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห@ 

ความเสี่ยงที่เปkนระบบในการบริหารปjจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมลูเหตุของโอกาส ทีจ่ะทำใหL

เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน@ทับซLอน หรือความขัดแยLงระหวfางผลประโยชน@สfวนตน

และผลประโยชน@สfวนรวมเปkนสำคัญ อันเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงอยfางใกลLชิดกบัการทุจริต กลfาวคือ ย่ิงมสีถานการณ@หรือ



สภาวการณ@ของการขัดกันของผลประโยชน@สfวนตนและผลประโยชน@สfวนรวม มากเทfาใด ก็ย่ิงมีโอกาสกfอใหLเกิดหรือ

นำไปสูfการทุจริตมากเทfาน้ัน 

  การวิเคราะห@ความเสีย่งเกี่ยวกับผลประโยชน@ทับซLอนในครัง้น้ีนำเอาความเสี่ยงในดLานตfางๆ 

มาดำเนินการวิเคราะห@ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดLานผลประโยชน@ทับซLอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร การวิเคราะห@ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน@ทบัซLอนน้ี จะชfวยใหLสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทราบถึงความเสี่ยงดLานผลประโยชน@ทบัซLอนทีเ่กิดข้ึน และปjจจัยเสี่ยงที่อาจเปkน

เหตุทำใหL   

   

1.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนLาที่ของขLาราชการเปkนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 

รับผิดชอบ  ไมfเพียงพอ 

  2.การปฏิบัติหนLาที่ไปในทางทีท่ำใหLประชาชนหรือผูLมีสfวนไดLเสียขาดความเช่ือถือในความมี

คุณธรรมความมีจริยธรรม 

  3. การปฏิบัติหนLาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน@สfวนรวมมากกวfาประโยชน@สfวนตน และการ

ยึดมั่นในหลกัธรรมาภิบาล 

พรLอมกันน้ี ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปhองกัน ยับย้ังการทุจริต ปàดโอกาสการทุจริต และเพื่อ 

กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปhองกันและแกLไขปjญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ

เจLาหนLาที่รัฐที่เปkนปjญหาสำคัญและพบบfอยอีกดLวย 

 

2. วัตถุประสงค8  

  1. เพือ่สรLาง สบืทอดวัฒนธรรมสจุริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบรหิารราชการใหLเกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชน@สfวนตนกับผลประโยชน@สfวนรวม  

  ๒. เพื่อแสดงความมุfงมั่นในการบรหิารราชการโดยใชLหลักธรรมาภิบาล  

  ๓. เพื่อตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏิบัติราชการของเจLาหนLาที่รัฐ ไมfใหLเกิดการแสวงหา

ผลประโยชน@สfวนตัวในตำแหนfงหนLาที่อันมิควรไดLโดยชอบตามกฎหมาย ใหLยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปkน

แบบอยfางที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตLอง เปkนธรรม ถูกกฎหมาย โปรfงใส และตรวจสอบไดL  

  ๔. เพื่อสรLางความเช่ือมั่นศรัทธาตfอการบริหารราชการแผfนดินแกfผูLรบับริการ ผูLมสีfวนไดLสfวนเสีย 

และประชาชน 

 

 

 

 



ส-วนที่ 2 

การวิเคราะห8ความเสี่ยงด,านผลประโยชน8ทับซ,อน 

 

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

 การวิเคราะห@ความเสี่ยงดLานผลประโยชน@ทับซLอน เปkนการวิเคราะห@ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดผลกระทบของ 

ความเสี่ยงตfางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห@ และจัดลำดับความเสี่ยง 

โดยกำหนดเกณฑ@การประเมินมาตรฐานที่จะใชLในการประเมินความเสี่ยง ดLานผลประโยชน@ทับซLอน ไดLแกf 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 

ทั้งน้ี กำหนดเกณฑ@ในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเปkนขLอมูลเชิงพรรณา ที่ไมfสามารถระบุเปkนตัวเลข หรือจำนวนเงินที่

ชัดเจนไดL 

เกณฑ8ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

     ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปkนประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบfอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 

2 นLอย มีโอกาสเกดิข้ึนนLอยครั้ง 

1 นLอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ8ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคณุภาพ ท่ีส-งผลกระทบด,านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรLายแรง  

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยfางไมfรLายแรง  

3 ปานกลาง สรLางบรรยากาศในการทางานที่ไมfเหมาะสม  

2 นLอย สรLางความไมfสะดวกตfอการปฏิบัติงานบfอยครั้ง  

1 นLอยมาก สรLางความไมfสะดวกตfอการปฏิบัติงานนานๆครัง้  

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล

คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของความเสี่ยงแตfละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ@ไวL 4 ระดับ ดังน้ี 

 

 



 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 

 

ในการวิเคราะห@ความเสี่ยงจะตLองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดLจาก การพิจารณา 

จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) 

และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับไดL (Risk Appetite Boundary) โดยที ่

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ8ต-างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ8ต-างๆ 

(Likelihood x Impact) 

  

 

ซึ่งจัดแบfงเปkน 4 ระดับ สามารถแสดงเปkน Risk Profile แบfงพื้นที่เปkน 4 สfวน (4 Quadrant) ใชLเกณฑ@ในการ 

จัดแบfง ดังน้ี 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี

สัญลักษณ8 

เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  

หรือถfายโอนความเสี่ยง  

สีแดง     

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีสLม       

ปานกลาง 

(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยง แตfมีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยง  สีเขียว     

 

 

 

 

 



ความรุนแรงของผลกระทบ (Inpact) 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood 

 

 

2. การวิเคราะห8ความเสีย่งด,านผลประโยชน8ทับซ,อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมกีารดำเนินการวิเคราะห@ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน@ทบัซLอน ดังน้ี 

 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสีย่งต-อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน8ทับซ,อน 

 - กระบวนงานทีเ่กี่ยวขLองกบัการใชLเงิน และมีชfองทางที่จะทำประโยชน@ใหLแกfตนเองและพวกพLอง 

 - กระบวนงานทีเ่กี่ยวขLองกบัการใชLดุลยพินิจของเจLาหนLาที่ ซึ่งมีโอกาสใชLอยfางไมfเหมาะสม คือ มกีาร 

เอื้อประโยชน@หรือใหLความชfวยเหลอืพวกพLอง การกีดกัน การสรLางอปุสรรค 

 - กระบวนงานที่มีชfองทางเรียกรLองหรือรับผลประโยชน@จากผูLที่มสีfวนเกี่ยวขLอง ซึง่สfงผลทางลบตfอผูLอื่น 

ที่เกี่ยวขLอง 

 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข,าข-ายมีโอกาสเสี่ยงต-อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน8ทับซ,อน 

 - การยืมเงินทดรองราชการ และการเบกิจfายเงิน อื่นๆ 

 - การจัดซื้อจัดจLาง และการจLางบรกิาร 

 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ@ การกำหนดคุณสมบติัผูLที่จะเขLาประมลูหรือขายสินคLา 

 - การตรวจรบัวัสดุ ครุภัณฑ@ 

 - การปฏิบัติงานของเจLาหนLาที่ไมfเปkนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจLาง 

 - การคัดเลือกบุคคลเขLารับราชการ 

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 



 - การจัดหาพสัดุ 

 - การจัดทำโครงการฝõกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสมัมนา 

 - การนำวัสดุครุภัณฑ@ของทางราชการไปใชLในงานทีม่ิใชfงานราชการ 

 - การใชLรถราชการ 

 -การนำวัสดุครุภัณฑ@ทรัพย@สินราชการไปใชLสfวนตัว 

 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม-มีการป|องกันท่ีเหมาะสม 

 - สูญเสียงบประมาณ 

 - เปàดชfองทางใหLเจLาหนLาที่ใชLอำนาจหนLาทำใหLผูLปฏิบัติใชLโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดLวยหนLาที ่

 - เสียช่ือเสียงและความนfาเช่ือถือของหนfวยงาน 

 4) แนวทางการป|องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน8ทับซ,อน 

  (1) การเสริมสร,างจิตสำนึกให,บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชfน 

  - การสfงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  - เผยแพรfคfานิยมสรLางสรรค@ใหLแกfเจLาหนLาที ่

  - จัดโครงการฝõกอบรมดLานคุณธรรม จริยธรรมใหLกับเจLาหนLาที ่

  - การสfงเสริมใหLผูLบงัคับบัญชา เปkนตัวอยfางที่ดี 

  (2) การป|องกันเหตุการณ8หรือพฤติกรรมท่ีอาจเปÄนภัยต-อหน-วยงาน เชfน 

  - การแจLงเวียนหลักเกณฑ@และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปรfงใสและเปkนธรรม 

  - การเผยแพรfหลักเกณฑ@การรบัทรัพย@สินหรอืประโยชน@อื่นใด 

  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาอยfางสม่ำเสมอและตfอเน่ือง 

  - จัดชfองทางการรLองเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

สรุปผลการวเิคราะห/ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน/ทับซ<อน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ประจำป> พ.ศ. 2565 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัผลประโยชน@ทบัซLอน 

จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

   ๑. การเอื้อประโยชน@ตfอพวกพLอง 

   2. การเบิกจfายงบประมาณที่ไมfถูกตLองตามระเบียบ 

   3. การใชLอำนาจหนLาที่เรียกรบัผลประโยชน@ 

   4. การนำวัสดุครุภัณฑ@สำนักงานไปใชLสfวนตัว 



 เมื่อพจิารณาโอกาส/ความถ่ีทีจ่ะเกิดเหตุการณ@ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ของแตfละปjจจัยเสี่ยงแลLว จึงนำผลที่ไดLมาพจิารณาความสัมพันธ@ระหวfางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 

ของความเสี่ยงตfอกจิกรรม หรือภารกิจของหนfวยงานวfา กfอใหLเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ

เสี่ยง ซึง่จะทำใหLทราบวfามีความเสี่ยงใดเปkนความเสี่ยงสงูสดุที่จะตLองบริหารจัดการกfอน 

 

ลำดับ ปeจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ลำดับ 

ความเสี่ยง 

1 การเอือ้ประโยชน@ตfอพวกพLอง 5 5 25 (1) 

2 การเบิกจfายงบประมาณทีไ่มfถูกตLองตามระเบียบ 4 5 20 (2) 

3 การใชLอำนาจหนLาที่เรียกรับผลประโยชน@ 3 4 12 (3) 

4 การนำวัสดุครุภัณฑ@สำนักงานไปใชLสfวนตัว 3 3 9 (4) 

 

แผนภูมิความเสีย่ง (Risk Map) 

 

  
                           โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดLจากการวิเคราะห@ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ

เสี่ยงดLานผลประโยชน@ทับซLอน สามารถสรุปการวิเคราะห@ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดLาน

ผลประโยชน@ทับซLอนไดL ดังน้ี 

 

ผลการวิเคราะห8ความเสีย่งและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด,านผลประโยชน8ทับซ,อน 

ผลการวิเคราะห8ความเสีย่งด,านผลประโยชน8ทับซ,อน จัดลำดับความสำคญัของความเสี่ยง 

การเอือ้ประโยชน@ตfอพวกพLอง ลำดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การเบิกจfายงบประมาณทีไ่มfถูกตLองตามระเบียบ ลำดับ 2  (สูงมาก = 20 คะแนน) 

การใชLอำนาจหนLาที่เรียกรับผลประโยชน@ ลำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 

5    (2)  (1) 

4   (3)   

3   (4)   

2      

1      

 1 2 3 4 5 



การนำวัสดุครุภัณฑ@สำนักงานไปใชLสfวนตัว ลำดับ 4  (สูง = 9 คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะห@ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสีย่งออกเปkน 3 ระดับ คือสงูมาก สูง ปานกลาง 

โดยสามารถสรปุขLอมลูการวิเคราะห@ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน@ทบัซLอน สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาศึกษามกุดาหาร ประจำปùงบประมาณ 2565 มี ดังน้ี 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปeจจัยความเสี่ยง 

  เสี่ยงสงูมาก 

(Extreme) 

 

จำเปkนตLองเรfงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถfายโอนความ

เสี่ยง 

  

- การใชLอำนาจหนLาที่เรียกรับ

ผลประโยชน@ 

- การนำวัสดุครุภัณฑ@สำนักงานไปใชL

สfวนตัว  
     เสี่ยงสงู (High) 

 

จำเปkนตLองเรfงจัดการความเสีย่ง 

และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหLอยูfในระดับที่

ยอมรบัไดL  

- การเบิกจfายงบประมาณ 
ที่ไมfถูกตLองตามระเบียบ 

- การเอื้อประโยชน@ตfอพวกพLอง 

ในการจัดซื้อจัดจLางและดLานอื่นๆ  
 

ปานกลาง (Medium) 

 

ยอมรบัความเสี่ยง แตfมีมาตรการควบคุมความ

เสี่ยง  

- 

     ต่ำ (Low) 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แผนจัดการความเสีย่งป5องกันผลประโยชน;ทับซ?อน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

ประจำปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5



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

รวมทั้งด5านอ่ืนๆ 

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  

  
        

กลุ?มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพยD 

 
 
 
 
 
 



 
  

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 

 

  

       

- กลุ?มบริหารงานการเงิน   
  และสินทรัพยD 
- กลุ?มแผนและงบประมาณ 
-กลุ?มบริการงานบุคคล 

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  

 

 

  
      

 

กลุ?มอำนวยการ 

 



 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



                                        

                  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

                                         ที่ 198  /๒๕๖5 

    เรื่อง  แตHงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหLและประเมินความเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกHอใหSเกิดการทจุริต 

           หรือการขัดกันระหวHางผลประโยชนLสHวนตนกบัผลประโยชนLสHวนรวม ประจำปWงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

                             ................................................. 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดSกำหนดการวิเคราะหLและประเมินความ

เสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจกHอใหSเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวHางผลประโยชนLสHวนตนกับผลประโยชนL

สHวนรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปWงบประมาณ 2565  ใหSเป\นไปตาม

นโยบายดSานการบรหิารความเสี่ยงเสนอตHอผูSบริหาร 

 ฉะน้ัน เพื่อใหSการวิเคราะหLและประเมินความเสี่ยงที่อาจสHงผลกระทบ สรSางความเสียหาย ความ

ลSมเหลว หรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลเุป_าหมายของสำนักงานฯ  เป\นไปอยHางมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล อันเป\นไปตาม

หลักเกณฑLและวิธีการในแนวทางเดียวกัน จึงแตHงต้ังคณะกรรมการเพือ่ดำเนินการดังกลHาวโดยมีอำนาจหนSาที่ ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบดSวย 
๑.๑ นายวรรณสิทธ์ิ   คำเพราะ  ผูSอำนวยการ สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายประภาส    ไชยมี  รองผูSอำนวยการ สพป.มุกดาหาร         กรรมการ 

๑.๓ นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน  รองผูSอำนวยการ สพป.มุกดาหาร   กรรมการ 

๑.๔ นายพิเชษฐL    มหาวงศL  รองผูSอำนวยการ สพป.มุกดาหาร   กรรมการ 

1.5 นายมนตรี   ลาดนาเลา  รองผูSอำนวยการ สพป.มุกดาหาร   กรรมการ 

1.6 นายนิพนธL  ศรีลาศักด์ิ  ผูSอำนวยการกลุHมบรหิารงานบุคคล   กรรมการ

 1.7 นางสุพัตรา   พรมรักษา           ผูSอำนวยการกลุHมอำนวยการ 

 1.8 นางวิหาญ   พละพร  ผูSอำนวยการกลุHมนิเทศ ติดตาม   กรรมการ 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.9 นายสายันตL  ผาดโผน  ผูSอำนวยการกลุHมบรหิารงานการเงินและบัญชี กรรมการ 

1.10 นางสาวอมรรัตนL  กนกตระกลู ผูSอำนวยการกลุHมนโยบายและแผน   กรรมการ  

1.11 นายอภิชาติ  เสียงล้ำ  นิติกร ชำนาญการ  



ปฏิบัติหนSาที่ ผูSอำนวยการกลุHมกฎหมายและคดี    กรรมการ 

1.12 นางสาวสุลักขณา รักษา  นักวิเคราะหLนโยบายและแผน ชำนาญการ  กรรมการ 

ปฏิบัติหนSาที่ ผูSอำนวยการกลุHมสHงเสริมการศึกษาทางไกล 

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

-2- 

1.13  นางมิตรภูไทย  หงษLเวียง นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

    ปฏิบัติหนSาที่  ผูSอำนวยการกลุHมพฒันาคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 

๑.14  นายประสพสุข   จันเต็ม ผูSอำนวยการหนHวยตรวจสอบภายใน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนSาที่  : วางแผนอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานสHงเสริม สนับสนุน ประสานงานใหSคำปรึกษา 

ขSอเสนอแนะ ติดตาม เรHงรัด วินิจฉัยรวมทัง้ แกSไขปrญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการประเมินความเสีย่ง ใหSเป\นไปตาม

เป_าหมาย และบรรลุวัตถุประสงคL กHอใหSเกิดประโยชนLสงูสุดตHอหนHวยงาน 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบด7วย 
2.1 นายวรรณสิทธ์ิ   คำเพราะ  ผูSอำนวยการ สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

2.๒ นายประภาส    ไชยมี  รองผูSอำนวยการ สพป.มุกดาหาร         กรรมการ 

2.๓ นางวรกัญญาพิไล  แกระหนั  รองผูSอำนวยการ สพป.มุกดาหาร   กรรมการ 

2.๔ นายพิเชษฐL    มหาวงศL  รองผูSอำนวยการ สพป.มุกดาหาร   กรรมการ 

2.5 นายมนตรี   ลาดนาเลา  รองผูSอำนวยการ สพป.มุกดาหาร   กรรมการ 

2.6 ผูSอำนวยการกลุHมทกุกลุHม ทุกคน       กรรมการ

 2.7 ขSาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุHม ทุกคน      กรรมการ 

2.8  นายประสพสุข   จันเต็ม ผูSอำนวยการหนHวยตรวจสอบภายใน    กรรมการและเลขานุการ 

2.9  นายราเมศ  โภคสวัสด์ิ        นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผูSชHวยเลขานุการ 

 2.10 นางสาวปrญญาพร  ธิพรพันธุL  ศึกษานิเทศกL สพป.มุกดาหาร       กรรมการและผูSชHวยเลขานุการ 

มีหนSาที่ : วิเคราะหLและประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกHอใหSเกิดการทจุริตหรือการขัดกันระหวHาง

ผลประโยชนLสHวนตนกับผลประโยชนLสHวนรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รวมทัง้

รายงานผลการดำเนินการ ตามที่ไดSรบัมอบหมายใหSสมบรูณL  

ขอใหSผูSที่ไดSรับการแตHงต้ังตามคำสั่งน้ี ปฏิบัติหนSาที่ที่ไดSรับมอบหมายดSวยความรับผิดชอบอยHางเต็ม 

กำลังความสามารถ เกิดผลดีแกHทางราชการ หากมีปrญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนSาที่ใหSรายงานผูSอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารทราบ เพื่อหาทางแกSไขปrญหา  



  ทั้งน้ี   ต้ังแตHบัดน้ีเป\นตSนไป 

           สั่ง  ณ วันที่ 22 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

                        (ลงชื'อ)    
                                                   (นายวรรณสิทธ์ิ  คำเพราะ) 

                        ผูSอำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

 

 

 

                                    
           

 

 


