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ส่วนที่ 1  
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 

ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไป
แทรกแซง การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม      
จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน 
สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงนิ 
คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต
ระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผดิ
โดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียน
เร่อืงทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน    
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในป จจุบันที่ เป นบ อเกิดของป ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน                  
และยังสะท้อนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน    
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจั ย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจาก          
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้    

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่
ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร     

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงาน
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ภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ     

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ 
และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว     

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการ
ทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ  
1) ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 

และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุม กํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น    

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น      

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเทจ็จริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง   
หนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะ
เกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมร ูตัวทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยใูนรูปของตวั
เงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ      
การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ          
และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ     
ที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทํา
แบบนี้เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห  
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมลูเหตขุองโอกาส 
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ที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยง    
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญอันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอยางใกลชิด  
กับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทาน้ัน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐานCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จะช่วยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสะเกษ เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทําให้      

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ    

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม    
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ

ทุจริต และเพื่อกําหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
  
2. วัตถุประสงค์     

1. เพื่อสร้าง สบืทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม     

2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล     
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่าง ที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้     

4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน  
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)   
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดํา เนินการ
วิเคราะห์ และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล
เชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5   สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 
2  น้อย  มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สง่ผลกระทบดา้นการดําเนินงาน (บคุลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5   สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง   
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง   
3  ปานกลาง  สรา้งบรรยากาศในการทางานที่ไมเ่หมาะสม   
2  น้อย  สรา้งความไมส่ะดวกตอ่การปฏิบัตงิานบอ่ยครัง้   
1  น้อยมาก  สรา้งความไมส่ะดวกตอ่การปฏิบัตงิานนาน  ๆครัง้ 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง             
โดยพิจารณาจาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง   
ของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ 
ดังนี ้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
ลําดบั ระดบัความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเสีย่งระดบัสงูมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสีย่งระดบัสงู (High Risk : H)  9-14 คะแนน 
3 ความเสีย่งระดบัปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสีย่งระดบัต่ํา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ        
ที่เกิดข้ึน (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 คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

 

มาตรการกําหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา  หรอืถ่ายโอน

ความเสี่ยง   
สีแดง    
 

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน   มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม้ 
    

ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน   ยอมรบัความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

สีเหลือง   

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน  ยอมรบัความเสี่ยง   สีเขียว   
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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 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ส่วนที่ 3  
การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ของส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้   

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทําประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

และพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ในทางที่ไม่เหมาะสม  

หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน      
ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค   

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
- การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านเกินความเป็นจริง หรือที่จ่ายจริง  
- การขอเบิกค่าถ่ายเอกสารซ้ําซ้อนกับการขอถ่ายสําเนาเอกสารในเครื่องสํานักงาน 

3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม   
- สูญเสียงบประมาณ   
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน    
- หน่วยงานเสียโอกาสในการพัฒนาด้านอื่นๆ 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน    
(1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน 
- การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- สร้างวิถีองค์กรคุณธรรมใหแก่บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ศรีสะเกษ เขต 1 
- สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
- ยกยองเชิดชูผูเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตน 
- อบรมเสริมสร้างความรู้ ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  

กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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     (2) การปอ้งกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหนว่ยงาน เช่น    
- อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบักฎหมายที่ควรรู้ในการปฏิบัตงิาน 
- จัดทําช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

  - จัดทําคําสัง่คณะกรรมการตรวจสภาพบ้านเช่า และตรวจสอบเอกสารการขอเบกิค่า
เช่าบ้านอย่างเคร่งครัด 

- จัดทําทะเบียนบันทกึข้อมูลการสําเนาเอกสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  - ตรวจสอบทะเบียนควบคุมห้องถ่ายเอกสารก่อนการเบิกจ่ายค่าสําเนาเอกสาร 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 กําหนดความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน จํานวน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้   

1. กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทําประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
และพวกพ้อง 

2. กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ในทางที่ไม่เหมาะสม  
หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน      
 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)  ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับ
ของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด  
ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 
ลําดับ เหตุการณ์ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 

 
ระดับ

ความเสี่ยง 
 

ลําดับ
ความเสี่ยง 

1 การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านเกินความเป็น
จริง หรือที่จ่ายจริง 
 

2 5 10 (1) 

2 การขอเบิกค่าถ่ายเอกสารซ้ําซ้อนกับการ
ขอถ่ายสําเนาเอกสารในเครื่องสํานักงาน 
 

2 5 10 (2) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับ            

ความสําคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 
เหตุการณ์ความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

1. การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านเกินความเป็นจริง หรือที่จ่ายจริง ลําดับ 1  (สูง = 10 คะแนน) 
2. การขอเบิกค่าถ่ายเอกสารซ้ําซ้อนกับการขอถ่ายสําเนาเอกสารในเครื่อง
สํานักงาน 

ลําดับ 2  (สูง = 10 คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ สูง   

โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ประจํา ปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า 
หรือถ่าย โอนความเสี่ยง 

- 

เสี่ยงสูง (High) จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้   

- การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านเกินความ 
เป็นจริง หรือที่จ่ายจรงิ 
- การขอเบิกค่าถ่ายเอกสารซ้ําซอ้นกับการ
ขอถ่ายสําเนาเอกสารในเครือ่งสํานักงาน 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct)
 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ปานกลาง (Medium)    จําเป็นต้องจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อไห้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

 

ต่ํา (Low) - - - - 
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ส่วนที่ 4 
แผนจัดการความเสี่ยงปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิด
ชอบ 

โอ
กา

ส 
 

 
ผล

 ก
ระ

ทบ
  

 
ระ

ดับ
 

คว
าม

 เส
ี่ยง

 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การขอเบกิเงินค่า
เช่าบ้านเกินความ 
เป็นจริง หรือที่จ่าย
จริง 
 

 
   

2 5  10 1. การอบรมเพื่อเสรมิสร้างและรกัษาวินัย สําหรบั
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  
2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สพป.ศรสีะเกษ เขต 
1 ใสสะอาดปราศจากคอร์รปัช่ัน” ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่า  
4. รายงานการตรวจสอบบ้านเช่า 

         

กล
ุ่มบ

รหิ
าร

กา
รเง

ินแ
ละ

สิน
ทร

ัพย
 ์
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เหตุการณ์ความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิด
ชอบ 

โอ
กา

ส 
 

 
ผล

 ก
ระ

ทบ
  

 
ระ

ดับ
 

คว
าม

 เส
ี่ยง

 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. การขอเบกิค่าถ่าย
เอกสารซ้ําซ้อนกบั
การขอถ่ายสําเนา
เอกสารในเครื่อง
สํานักงาน 

2 5 10 1. จัดทําทะเบียนบันทึกข้อมลูการสําเนาเอกสารของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ตรวจสอบทะเบียนควบคุมห้องถ่ายเอกสารกอ่น
การเบิกจ่ายค่าสําเนาเอกสาร 
3. การอบรมเพื่อเสรมิสร้างและรกัษาวินัย สําหรบั
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  
4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สพป.ศรสีะเกษ  
เขต 1 ใสสะอาดปราศจากคอร์รปัช่ัน” ภายใต้
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม  
และธรรมาภิบาลใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
 

         

กล
ุ่มอ

ําน
วย

กา
ร 
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ภาคผนวก 
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คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจน าไปสู่การทุจริต หรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีปรึกษา         
1. ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
2. นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
3. นายคําโพธ์ิ  บุญสิงห์           รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
4. นายรังสฤษธ์ิ  บุญรอง          รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
5. นายชาณุวัติ ศรเพชร           รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
คณะท างาน    
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกลุ    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 
1     
2. นายทองคํา  จันทร์โสภา           ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
3. นายอนันต์  ถมทองทวี              ผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินฯ       
4. นายบุญช่วย  รอดเนียม       ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ           
5. นางสรญัญา  เถาว์บุญ          ผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล        
6. นางวนัญพัทธ์  โชคดีสูงเนิน       ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน         
7. นางธัญญาธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน      ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน     
8. นางนวพร ทองสมบัต ิ             ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
9. นางกุลจริา  ไตรภูมิ          ปฏิบัติหน้าทีผู่้อํานวยการกลุม่พฒันาครูฯ        
10. นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา          ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
11. นางสาวสมพรศรี  ชาติมนตร ี     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    
12. นายสุทธิชัย ไชยโพธ์ิ                       ผู้อํานวยการกลุม่นิเทศฯ       
13. นางนันท์ณภัท  ปวินรัช  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ             
15. นายทองคํา  จันทร์โสภา  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ             
16. นางสาวประพิษศร  กรมเมือง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ             
17. นางทอปัด  บุษบงก ์   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ             
18. นางพัศสินี  ภักดีสมัยวงศ์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ            
19. นางวยุรีย์  ศิริโชติ   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ              
20. นางกรรณิกา  ขุขันธิน  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ             
21. นางสาวศันธณีย์  โคตรวงศ์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ           
22. นางมาริษา  อุทธิเสน   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ            
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23. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสิงห ์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
24. นายอดิศักดิ์  พละศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ           
25. นางรวิกานต์  โพธ์ิศรี   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ             
26. นางวิไรรัตน์  เครื่องทอง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ                 
27. นางช่อผกา  พวงมาเทศ  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ                     
บรรณาธิการ และจัดท ารูปเล่ม    
1. นางวิไรรัตน์  เครื่องทอง    ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
2. นางภาวดี  สมาน   พนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 
 
 

 
 


