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ค ำน ำ 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น  ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission)เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำ        
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอีกด้วยเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม      
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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สารบัญ 

 
                                                                   หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า 
 1. หลักการและเหตุผล         ๔ 
 2. วัตถุประสงค์ ๖ 
  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
              (Risk Assessment for Conflict of Interest)       ๗ 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for   
   Conflict of Interest) ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ๙  

 3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     ๑๓  
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก          ๑๕ 
 คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน     ๑๙ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 
  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำส  
ในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย  
  กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเป็นเรื่องส ำคัญ ดังนั้น ในเกณฑ์กำรประเมินควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  จึงได้มีกำรประเมินในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร  เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนโดยมีประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีกำร
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญใน
กำรป้องกันกำรทุจริต  กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้  กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย  นอกจำกนี้  ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่
ได้นี้  มำก ำหนดเป็นคู่มือกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1  อีกด้วย 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตำมมำตรฐำน  COSO  (The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Tread  way 
Commission)   เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น  ๔  ด้ำน  ดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิ จ ในภำพรวมที่ เกิ ดจำก เปลี่ ยนแปลงของสถำนกำรณ์ และเหตุ กำรณ์ ภ ำยนอกที่ ส่ งผลต่ อ 
กลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย 
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เป้ ำหมำยกลยุทธ์  โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร  
  3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ 
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือ
เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำ
รำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัยหรือ
ควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ  
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง  
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิ นเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ 
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้
เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ 
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
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Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจ
เป็นเหตุท ำให้   
  1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงท่ีท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล  
  พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต 
และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด 
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  2. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
  3. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  4. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม  
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

 
  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร จัดแบ่ง 
ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำม
เสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม   

ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง  สีเขียว       

 
ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (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 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 
 

 

 

 

 

 

ควำ
ม

รุนแ
รง

ของ
ผลก
ระท
บ 

(Imp
act) 
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2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1    
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต 1  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
  - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ มี 
    กำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค  
  - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ
    ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กำรรับเงิน – จ่ำยเงินงบประมำณ 
  - กำรใช้รถรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
  - กำรเอ้ือประโยชน์ระยะเวลำในกำรจัดส่งเอกสำรใช้ควำมสนิทส่วนตัวในกำรรับเอกสำรหรือ 
    โครงกำรหลังจำกระยะเวลำที่ก ำหนด ส่งผลท ำให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปล่ำช้ำ 
  - กำรพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ  ควำมเสี่ยงที่จะใช้อ ำนำจหน้ำที่ เพ่ือคัดเลือก
    โรงเรียนให้สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรนั้นๆ  โดยกำรให้ข้อมูล ให้ค ำแนะน ำ หรือให้คะแนนกับ 
    โรงเรียน ผู้บริหำร หรือครู ที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร  และกำรใช้ควำมสัมพันธ์ ควำมสนิทคุ้นเคย 
    เป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือก มำกกว่ำตำมหลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
  - ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีกำรจัดหำตัวผู้ค้ำ/ผู้รับจ้ำง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำย 
  - ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนของบุคคลที่รู้จัก/หรือได้รับค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำก่อน 
  - โอนเงินให้บุคคลที่ต้องกำรใช้เงินด่วน โดยที่เอกสำรหลักฐำนยังไม่ถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยังไม่ครบ 
  - กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำยในเรื่องต่ำงๆ ที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    กระท ำไม่ถูกต้อง เช่น กำรด ำเนินกำรทำงวินัย จะปรำกฏทั้งในรูปคณะกรรมกำรหรือตรวจสอบใน
    กลุ่มงำนวินัย ซึ่งจะมีกำรร้องขอ กดดันหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ จึงท ำให้กำรตรวจสอบ/กำร 
    สอบสวนไม่เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยที่วำงไว้ 
  - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบ   
 3) ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 

 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
 - ภำพลักษณ์ของหน่วยงำนเสียหำย ไม่เป็นที่น่ำเชื่อถือของข้ำรำชกำรครู หน่วยงำนต่ำงๆและ   
   ประชำชนทั่วไป 
 - กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรทุจริต อำจได้รับกำรลงโทษทำงวินัย ถ้ำ   
   พฤติกรรมดังกล่ำวมีมูลควำมจริง 
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 4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต 1  ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ  เช่น 
       - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต่อเนื่อง
และสม่ ำเสมอ 
       - เผยแพร่ค่ำนิยมและสร้ำงจิตส ำนึกท่ีสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ เป็นประจ ำ 
       - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่   
       - ชื่นชม ยกย่อง ประกำศเกียรติคุณให้แก้เจ้ำหน้ำที่ ที่มีกำรปฏิบัติงำนดีเด่น 
       - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
  (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
       - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
       - กำรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
       - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
       - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       - ก ำหนดกำรใช้ทรัยพำกรของหน่วยงำน 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์     
ทับซ้อน จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
    2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
    3. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  4. กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบ 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ 
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง 
ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 3 5 15 (2) 
3 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 3 4 12 (3) 
4 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอน

และระเบียบ 
2 4 8 (4) 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)   (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 
 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง                
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 1  (สูงมำก = 25 คะแนน) 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ 2  (สูงมำก = 15 คะแนน) 
กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบ ล ำดับ 4  (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 
  

ความ
รุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
(Impact) 
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จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมำก สูง และปำน
กลำง โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มี ดังนี้ 

 
ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 

เ    เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำยโอน
ควำมเสี่ยง 
  

- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 

     เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยงและมี
มำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  

- กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไป
ตำมข้ันตอนและระเบียบ 

     ต่ ำ (Low) - - 
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3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที ่
จะเกิดควำมเสีย่ง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. กระบวนกำรจดัซื้อ
จัดจ้ำงไม่เป็นไปตำม
ระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให ้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์และแนวทำง 
กำรจัดซ้ือจัดจำ้ง โดยวิธพีิเศษอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจำ้หนำ้ที่ผู้รับผิดชอบ
ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง จัดท ำรำยงำนสรุปกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ 
เสนอให้หัวหน้ำสว่นรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจำ้หนำ้ที่ผู้ปฏบิัติงำน
ด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกีย่วข้องกับกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง รับรองถึงควำม 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธก์ับผู้เสนองำนในกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลใหข้้ำรำชกำรและบุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 
 
 

 

        

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

2. กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณที่ไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 

3 5 15 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลใหข้้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏบิัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรเงิน
และกำรคลัง อยำ่งเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และบุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำมประกำศหลกัเกณฑ์กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกบัข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏบิัติหน้ำที่
และกำรประพฤติมิชอบ อยำ่งเคร่งครัด 
 
 

         กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัยที ่
จะเกิดควำมเสีย่ง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

3. กำรเอื้อประโยชน์ตอ่
พวกพอ้งในกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง 

3 4 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลใหข้้ำรำชกำร และ
บุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำยเกีย่วกับควำม
โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติเกีย่วกับขอ้ร้องเรียน กำรละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำทีแ่ละกำร 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลใหข้้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏบิัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทัว่ถึงมำกยิ่งขึน้ เพื่อ
ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนนิกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 

 

        

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

4. กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำม
ขั้นตอนและระเบียบ 

2 4 8 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลใหข้้ำรำชกำร บุคลำกร ให้
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข ปัญหำกำร
ทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลใหข้้ำรำชกำร บุคลำกร ให้
ปฏิบัติตำมกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ เร่ืองกำรรับ
ของขวัญสินน้ ำใจ อยำ่งเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลใหข้้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
4. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลลุ่มงำน 
 

         กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 
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ภำคผนวก 
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คณะผู้จัดท ำ 

  

นำยไพรวัลย์  จันทะนะ            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

นายฉลาด  เดชธิสา รองผู้อ ำนวยกำร สพป.สกลนคร เขต ๑ รองประธำนกรรมกำร 

นำยประสพ สุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร สพป.สกลนคร เขต ๑ รองประธานกรรมการ 

นายชัยยงค์  ธุรารัตน์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.สกลนคร เขต ๑ รองประธานกรรมการ 

นางสมหมาย  นันทราช ผอ. กลุ่มอ ำนวยกำร  กรรมการ 

นำงกิ่งกำญจน์ ปัญญำประชุม รักษำกำรแทน ผอ. กลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำร 

นำงสมบัติ  แก้วมะ ผอ. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 

นำงดวงดำว  เหลื่อมศรี ผอ. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 

นำงสำวอำรมณ์ สุทธิอำจ ผอ. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 

นำงนิรำตรี รักษำภักด ี ผอ. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร 

นำงสุพัตรำ แสนอุบล ผอ. กลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 

นำงญำณิชศำ โชติธนผล ผอ. หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 

นำยสมพร  หลิมเจริญ ผอ. กลุ่มงำนนิเทศฯ สพป.สกลนคร เขต ๑               กรรมกำร  

นางสาววารุณี บารมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมกำร  

นางพินทุมดี  เหล่ากว้าง นิติกร กรรมกำร  

นางสาวกัลยา งันลาโสม นักทรัพยากรบุคคล กรรมกำร  

นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์       นักประชาสัมพันธ์ กรรมกำร  

นางสาวโชติกา  กุณสิทธิ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร  

นางสุมนทา  สงวนนาม นักตรวจสอบภายใน กรรมกำร  
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นางนริทร์ภัค  เวชกูล  นักวิชาการพัสดุ กรรมกำร  

นำงอรัญญำ แสนสีแก้ว นักวิชาการศึกษา กรรมกำร  

นายสมนึก  พิมพ์นนท์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร  

นายวิษณุ  สุวรรณไตรย์ นักวิชาการศึกษา กรรมกำร  

นางสุภาพร  กุลนาม พนักงำนธุรกำร กรรมกำร  

นายวิจักษ์  อัศวาวุฒิ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร  

นายวัจน์กร  หอมไกรลาศ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร  

นายอมรฤทธิ์ พิมพ์มีลาย เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร  

นางสาวอรวรรณ  ลือชัย เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร  

นายยุทธศักดิ์  อุตส่าห์ เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ กรรมกำร  

นำยไพบูรณ์ ค ำภูมี ผอ.กลุ่ม DLICT กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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