


 

คำนำ 
 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงใน 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือกำหนดวิธีการและมาตรการสำคัญเร่งด่วน 
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของ 
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 

นอกจากนี ้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และผลการประเมินที่ได้นี้ มากำหนดแนวทาง มาตรการและคู่มือ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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 ส่วนที่ 1  บทนำ 

 

หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจรติ
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น     และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ 
การพัฒนาประเทศอีกด้วย  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way  
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ขององค์กร  
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  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำ
รายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา 
ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้
เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต2  มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
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  3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
             - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2  ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
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ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 2 5 10 (3) 
2 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 2 4 8 (4) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (1) 
4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 4 12 (2) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

5  (1)     

4   (2) (3,4)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ความ

รุนแรง 

ของ

ผลกระทบ 

(Impact) 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ 2  (สูง = 12 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 3  (สูง = 10 คะแนน) 
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง                 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                                  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
      เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 

  ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

       ต่ำ (Low) 
 

- - 

 
 
 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 
การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัย 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอ 
กาส 

ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

2 5 10 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัด
จ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อ
จัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง
เคร่งครัด 

         กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัย 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอ 
กาส 

ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 

2. การใช้อำนาจ
หน้าที่เรียกรับผล 
ประโยชน์ / การให้
และการรับของขวัญ 
สินน้ำใจ  เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

2 4 8 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร  ให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ
ของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

         ทุกกลุ่มงาน 
 

3. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการ
คลัง อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัย 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอ 
กาส 

ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย
.64 

พ.ค.
64 

ม.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

4. การเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3 4 12 1. ควบคุม ก่ำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน เพ่ือร่วมสร้าง 
แนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้างจิตสำนึก 
ให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

         กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  คณะที่ปรึกษา 

 
   ๑. นายบูรพา  พรหมสิงห์            ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒              ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒       รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายศุภชัย  โถบำรุง    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒       กรรมการ 
   ๔. นางศรีสุดา  ทิพสิงห์    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒       กรรมการ 
   ๔. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง        ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ   กรรมการ/เลขานุการ 
 
 คณะทำงาน  
   ๑. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒       ประธานกรรมการ 
   ๒. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง        ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ               รองประธานเลขานุการ 
   ๓. นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ    ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
   ๔. นานางมุกดา โพธิ์นิล    ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
   ๕. นางสาวพจนีย์  สาอุด  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
    ๖. นายปราโมทย์  พละจิต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ          กรรมการ 
   ๗. นางพจนีย์  ศรีสุข  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
  ๘. นางจุฬาพิศ  นันทสุธา  รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ  
           ๙. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ             
   ๑๐. นางสาวสุภาพร นามรักษา    ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ              กรรมการ 
   ๑๑. นายภุชงค์  ผ่านชมภู           ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
   ๑๒. นางสาววิริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๑๓. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๑๔. นางฉวี พรศรี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ 
   ๑๕. นางสาวนวพร ชวีวิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด    กรรมการ 
   ๑๖. นายอภิชาติ  โภคาพานิชย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน   กรรมการ/เลขานุการ 
   ๑๗. นางสุภาภรณ์  วงค์อำมาตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 



 

 
 

ประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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