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คํานํา 
 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดําเนินการวิเคราะห%ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน%ทับซ.อน โดยวิเคราะห% ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน%ทับซ.อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรHงดHวน เชิงรุกในการปJองกันการทุจริต 
การบริหารงานท่ีโปรHงใส ตรวจสอบได. และการแก.ไขปMญหาการกระทําผิดวินัยของเจ.าหน.าท่ีรัฐท่ีเปNนปMญหา
สําคัญและพบบHอย  

นอกจากนี้   ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน%ทับซ.อนท่ีได.นี้
มากําหนดเปNนคูHมือปJองกันผลประโยชน%ทับซ.อน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอีกด.วย เพ่ือบรรลุเปJาหมาย
ตามยุทธศาสตร%ชาติ วHาด.วยการปJองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน%ทับซ.อนถือเปNนการทุจริตคอร%รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปNนการ
แสวงหา ประโยชน%สHวนบุคคลโดยการละเมิดตHอกฎหมายหรือจริยธรรมด.วยการใช.อํานาจในตําแหนHงหน.าท่ี
ไปแทรกแซง การใช.ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ.าหน.าท่ีของรัฐ จนทําให.เกิดการละท้ิงคุณธรรม
ในการปฏิบัติหน.าท่ีสาธารณะ ขาดความเปNนอิสระ ความเปNนกลาง และความเปNนธรรม จนสHงผลกระทบตHอ
ประโยชน%สาธารณะของสHวนรวม และทําให.ผลประโยชน%หลักขององค%กร หนHวยงาน สถาบันและสังคมต.อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน%ท่ีสูญเสียไปอาจอยูHในรูปของผลประโยชน%ทางการเงิน คุณภาพการให.บริการ 
ความเปNนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคHาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแตHระดับองค%กรจนถึงระดับสังคม 
อยHางไรก็ตามทHามกลางผู.ท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผู.กระทําความผิดโดยไมHเจตนาหรือไมHมีความรู.ในเรื่อง
ดังกลHาวอีกเปNนจํานวนมาก จนนําไปสูHการถูกกลHาวหาร.องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน%ทับซ.อน หรือความขัดแย.งกันระหวHางผลประโยชน%สHวนตนและผลประโยชน%สHวนรวม (Conflict 
of interest : COI) เปNนประเด็นปMญหาทางการบริหารภาครัฐในปMจจุบันท่ีเปNนบHอเกิดของปMญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะท.อนปMญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปNนอุปสรรคตHอ 
การพัฒนาประเทศ อีกด.วย   
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดําเนินการวิเคราะห%ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน%ทับซ.อน โดยวิเคราะห%ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน%ทับซ.อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) เปNนกรอบการวิเคราะห%ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน% ทับซ.อน  
  การวิเคราะห�ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห%ความเสี่ยงท่ีเปNนระบบใน     
การบริหารปMจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให.เกิดความเสียหาย
จาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน%ทับซ.อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบHงออกเปNน ๔ ด.าน ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงด�านกลยุทธ� (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ
เปJาหมายและพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ% และเหตุการณ%ภายนอกท่ีสHงผลตHอ
กลยุทธ%ท่ีกําหนดไว. และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ%ไมHเหมาะสม รวมถึงความไมHสอดคล.องกันระหวHาง
นโยบาย เปJาหมายกลยุทธ% โครงสร.างองค%กร ภาวการณ%แขHงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล.อม อันสHง 
ผลกระทบตHอวัตถุประสงค%หรือเปJาหมายขององค%กร  
  2. ความเส่ียงด�านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข.องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปNนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
ขององค%กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช./บุคลากร/ความเพียงพอของข.อมูล สHงผลตHอ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ  
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  3. ความเส่ียงด�านการเงิน (Financial Risk: F) เปNนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เชHน การบริหารการเงินท่ีไมHถูกต.อง ไมHเหมาะสม ทําให.ขาดประสิทธิภาพ และ   
ไมH ทันตHอสถานการณ%  หรือเปNนความเสี่ยงท่ี เก่ียวข.องกับการเงินขององค%การ เชHนการประมาณ
การงบประมาณไมHเพียงพอ และ ไมHสอดคล.องกับข้ันตอนการดําเนินการ เปNนต.น เนื่องจากขาดการจัดหา
ข.อมูล            การวิเคราะห% การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใช.ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกลHาว  
  4. ความเส่ียงด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เก่ียวข.องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตHางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปNนความเสี่ยง เนื่องจากความ   
ไมHชัดเจน ความไมHทันสมัยหรือความไมHครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข.อบังคับตHางๆ รวมถึงการทํา
นิติกรรมสัญญา การรHางสัญญาท่ีไมHครอบคลุมการดําเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปMจจัยหลัก ๒ ปMจจัย คือ 
  1) ปEจจัยภายใน เชHน นโยบายของผู.บริหาร ความซ่ือสัตย% จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได.ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู.บริหาร
และเจ.าหน.าท่ีบHอยครั้งการควบคุม กํากับดูแลไมHท่ัวถึง และการไมHปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข.อบังคับของหนHวยงาน เปNนต.น 
  2) ปEจจัยภายนอก เชHน กฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแขHงขัน สภาวะแวดล.อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปNนต.น   
  ผลประโยชน�ทับซ�อน หมายถึง สภาวการณ%  หรือข.อเท็จจริงท่ีบุคคล ไมHวHาจะเปNน
นักการเมือง ข.าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู.บริหารซ่ึงมีอํานาจหน.าท่ีเจ.าหน.าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน.าท่ีใน
ตําแหนHงหน.าท่ี ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยูH และสHงผลกระทบตHอประโยชน%สHวนรวม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะ
เกิดข้ึนอยHางรู.ตัวหรือไมHรู.ตัวท้ังเจตนาและไมHเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมHจํากัดอยูHในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย%สินเทHานั้น แตHรวมถึงผลประโยชน%อ่ืนๆ ท่ีไมHใชHในรูปตัวเงินหรือทรัพย%สินก็ได. อาทิ การแตHงต้ัง
พรรคพวกเข.าไปดํารงตําแหนHงในองค%กรตHางๆ ท้ังในหนHวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือ
การท่ีบุคคลผู.มีอํานาจหน.าท่ีตัดสินใจให.ญาติพ่ีน.องหรือบริษัทท่ีตนมีสHวนได.สHวนเสียได.รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน% จากทางราชการโดยมิชอบ สHงผลให.บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึด
ผลประโยชน%สHวนตนเปNนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เปNนการกระทําท่ีผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห�ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อน จึงหมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห%ความเสี่ยงท่ีเปNนระบบในการบริหารปMจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของ
โอกาส ท่ีจะทําให.เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน%ทับซ.อน หรือความขัดแย.ง
ระหวHางผลประโยชน%สHวนตนและผลประโยชน%สHวนรวมเปNนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยHางใกล.ชิดกับ 
การทุจริต กลHาวคือ ยิ่งมีสถานการณ%หรือสภาวการณ%ของการขัดกันของผลประโยชน%สHวนตนและ
ผลประโยชน%สHวนรวม มากเทHาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกHอให.เกิดหรือนําไปสูHการทุจริตมากเทHานั้น 
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  การวิเคราะห%ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน%ทับซ.อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด.าน
ตH า งๆ ม า ดํ า เนิ น ก ารวิ เค ราะห% ต ามกรอบ ม าต รฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด.านผลประโยชน%ทับซ.อน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 การวิเคราะห%ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน%
ทับซ.อนนี้ จะชHวยให.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด.าน
ผลประโยชน%ทับซ.อนท่ีเกิดข้ึน และปMจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปNนเหตุทําให.  
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน.าท่ีของข.าราชการเปNนไปในลักษณะท่ีขาด หรือมี
ความรับผิดชอบไมHเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน.าท่ีไปในทางท่ีทHาให.ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน.าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน%สHวนรวมมากกวHาประโยชน%สHวนตน 
และการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
พร.อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปJองกัน ยับยั้งการทุจริต ปnดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปJองกันและแก.ไขปMญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของ
เจ.าหน.าท่ีรัฐท่ีเปNนปMญหาสําคัญและพบบHอยอีกด.วย 
 
2. วัตถุประสงค�  
  1. เพ่ือสร.าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให.
เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน%สHวนตนกับผลประโยชน%สHวนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุHงม่ันในการบริหารราชการโดยใช.หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ.าหน.าท่ีรัฐ  ไมHให.เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน%สHวนตัวในตําแหนHงหน.าท่ีอันมิควรได.โดยชอบตามกฎหมาย ให.ยึดม่ันในคุณธรรม
จริยธรรม เปNนแบบอยHางท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต.อง เปNนธรรม ถูกกฎหมาย โปรHงใส และตรวจสอบได.  
  ๔. เพ่ือสร.างความเชื่อม่ันศรัทธาตHอการบริหารราชการแผHนดินแกHผู.รับบริการ ผู.มีสHวนได.
สHวนเสีย และประชาชน 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะห�ความเส่ียงด�านผลประโยชน�ทับซ�อน 

 

1. การวิเคราะห�ความเส่ียงด�านผลประโยชน�ทับซ�อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  การวิเคราะห%ความเสี่ยงด.านผลประโยชน%ทับซ.อน เปNนการวิเคราะห%ระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงตHางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห% 
และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ%การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช.ในการประเมินความเสี่ยง        
ด.านผลประโยชน%ทับซ.อน ได.แกHระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑ%ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปNนข.อมูลเชิงพรรณา 
ท่ีไมHสามารถระบุเปNนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได. 

 

เกณฑ�ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปNนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบHอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 น.อย มีโอกาสเกิดข้ึนน.อยครั้ง 
1 น.อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 
 

เกณฑ�ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบด�านการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร.ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยHางไมHร.ายแรง  
3 ปานกลาง สร.างบรรยากาศในการทางานท่ีไมHเหมาะสม  
2 น.อย สร.างความไมHสะดวกตHอการปฏิบัติงานบHอยครั้ง  
1 น.อยมาก สร.างความไมHสะดวกตHอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความ
เสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)ของความเสี่ยงแตHละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ%ไว. 4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 

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 ความเสี่ยงระดับตํ่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห%ความเสี่ยงจะต.องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีได.จาก 
การพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบ  ท่ีเกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได. (Risk Appetite 
Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ�ตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ�ตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซ่ึงจัดแบHงเปNน 4 ระดับ สามารถแสดงเปNน Risk Profile แบHงพ้ืนท่ีเปNน 4 สHวน (4 Quadrant) ใช.เกณฑ%ใน
การ จัดแบHง ดังนี้ 
 
ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ

เส่ียง 
มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ� 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน
ซํ้า หรือถHายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส.ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ย อ ม รั บ ค ว าม เสี่ ย ง  แ ตH มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ตํ่า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
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ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
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 1 2 3 4 5 
 
 โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
2. การวิเคราะห�ความเส่ียงด�านผลประโยชน�ทับซ�อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการดําเนินการวิเคราะห%ความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน%ทับซ.อน ดังนี้ 
  1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน�
ทับซ�อน 
  - กระบวนงานท่ีเก่ียวข.องกับการใช.เงิน และมีชHองทางท่ีจะทําประโยชน%ให.แกHตนเองและ   
                       พวกพ.อง 
  - กระบวนงานท่ีเก่ียวข.องกับการใช.ดุลยพินิจของเจ.าหน.าท่ี ซ่ึงมีโอกาสใช.อยHางไมH 
                       เหมาะสม คือ มีการเอ้ือประโยชน%หรือให.ความชHวยเหลือพวกพ.อง การกีดกัน การสร.าง 
                       อุปสรรค 

- กระบวนงานท่ีมีชHองทางเรียกร.องหรือรับผลประโยชน%จากผู.ท่ีมีสHวนเก่ียวข.อง ซ่ึงสHงผล 
  ทางลบตHอผู.อ่ืนท่ีเก่ียวข.อง 

  2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข�าขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน�
ทับซ�อน 
  - การรับ – จHายเงิน 
  - การบันทึกบัญชีรับ – จHาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
  - การจัดซ้ือจัดจ.าง และการจ.างบริการ 
  - การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ% การกําหนดคุณสมบัติผู. ท่ีจะเข.าประมูลหรือ 
                       ขายสินค.า 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 



 ๑๐ 

  - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ% 
  - การปฏิบัติงานของเจ.าหน.าท่ีไมHเปNนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจ.าง 

- การจัดหาพัสดุ   
- การใช.พัสดุของสํานักงาน 
- การเบิกเงินงบดําเนินงาน 

  - การพิจารณาจัดต้ังงบประมาณ งบลงทุน (คHาครุภัณฑ%ท่ีดิน และสิ่งกHอสร.าง) 
- การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา 
- การคัดเลือกบุคคลเข.ารับราชการ พนักงาน และลูกจ.างของสHวนราชการ  
- การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน 
- การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลด.านตHาง ๆ 
- การจัดทําโครงการฝ�กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
- การใช.รถราชการ 

  3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการป\องกันท่ีเหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปnดชHองทางให.เจ.าหน.าท่ีใช.อํานาจหน.าท่ีในทางมิชอบ 

- สร.างความเสื่อมเสียชื่อเสียงและความนHาเชื่อถือของบุคคล และหนHวยงาน 
  4) แนวทางการป\องความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน�ทับซ�อน 
      (1) การเสริมสร�างจิตสํานึกให� บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชHน 
      - การสHงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      - เผยแพรHคHานิยมสร.างสรรค%ให.แกHบุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน เจ.าหน.าท่ี 
      - จัดโครงการฝ�กอบรมด.านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให.แกHบุคลากรทางการศึกษา  
                           และพนักงาน เจ.าหน.าท่ี 
      - การสร.างจิตสํานึกในการเปNนข.าราชการท่ีดี 
      - การสHงเสริมให.ผู.บังคับบัญชา เปNนตัวอยHางท่ีดี 
     (2) การป\องกันเหตุการณ�หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป̀นภัยตอหนวยงาน เชHน 
      - การแจ.งเวียนหลักเกณฑ%และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรHงใสและเปNนธรรม 
         - การเผยแพรHหลักเกณฑ%การรับทรัพย%สินหรือประโยชน%อ่ืนใด 
      - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยHางสมํ่าเสมอและตHอเนื่อง 
      - จัดชHองทางการร.องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห�ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชน�ทับซ�อน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ประจําปa พ.ศ. 2561 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับ
ผลประโยชน%ทับซ.อน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ.างไมHเปNนไปตามระเบียบ 
    2. การใช.อํานาจหน.าท่ีเรียกรับผลประโยชน% 
    3. การเบิกจHายงบประมาณท่ีไมHถูกต.องตามระเบียบ 
    4. การเอ้ือประโยชน%ตHอพวกพ.องในการจัดซ้ือจัดจ.าง 
  เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ%  (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแตHละปMจจัยเสี่ยงแล.ว จึงนําผลท่ีได.มาพิจารณาความสัมพันธ%ระหวHางโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตHอกิจกรรม หรือภารกิจของหนHวยงานวHา กHอให.เกิดระดับของ
ความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทําให.ทราบวHามีความเสี่ยงใดเปNนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะต.อง
บริหารจัดการกHอน 
 
 

ลําดับ ปEจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความเส่ียง 

ลําดับ 
ความเส่ียง 

1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ.างไมHเปNนไปตามระเบียบ 2 5 10 (1) 
2 การใช.อํานาจหน.าท่ีเรียกรับผลประโยชน% 1 5 5 (2) 
3 การเบิกจHายงบประมาณท่ีไมHถูกต.องตามระเบียบ 1 4 4 (3) 
4 การเอ้ือประโยชน%ตHอพวกพ.องในการจัดซ้ือจัดจ.าง 1 4 4 (4) 

 
แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
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2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 



 ๑๒ 

  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีได.จากการวิเคราะห%ความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงด.านผลประโยชน%ทับซ.อน สามารถสรุปการวิเคราะห%ความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงด.านผลประโยชน%ทับซ.อนได. ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห�ความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงด�านผลประโยชน�ทับซ�อน 

ผลการวิเคราะห�ความเส่ียงด�านผลประโยชน�ทับซ�อน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ.างไมHเปNนไปตามระเบียบ ลําดับ 1  (สูง = 10 คะแนน) 
การใช.อํานาจหน.าท่ีเรียกรับผลประโยชน% ลําดับ 2  (ปานกลาง = 5 คะแนน) 
การเบิกจHายงบประมาณท่ีไมHถูกต.องตามระเบียบ ลําดับ 3  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน%ตHอพวกพ.องในการจัดซ้ือจัดจ.าง ลําดับ 4  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
  จากตารางวิเคราะห%ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปNน 3 ระดับ คือ สูง
มาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข.อมูลการวิเคราะห%ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน%ทับซ.อน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจําป�งบประมาณ 
2561 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปEจจัยความเส่ียง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปNนต.องเรHงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือถHาย
โอนความเสี่ยง  

- 

     เสี่ยงสูง (High) จําเปNนต.องเรHงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให.อยูHใน
ระดับท่ียอมรับได.  

- กระบวนการจัดซ้ือจัดจ.างไมH
เปNนไปตามระเบียบ 
 

     ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แตHมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การใช.อํานาจหน.าท่ีเรียกรับผล 
ประโยชน% 
- การเบิกจHายงบประมาณท่ีไมH
ถูกต.องตามระเบียบ 
- การเอ้ือประโยชน%ตHอพวกพ.องใน
การจัดซ้ือจัดจ.าง 

     ตํ่า (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป\องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 

ปEจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ.างไมHเปNนไปตาม
ระเบียบ 

2 5 10 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให. ข.าราชการ และ
บุคลากร ให.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ%และแนวทาง 
การจัดซื้อจัดจ.าง โดยวิธีพิเศษอยHางเครHงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให.เจ.าหน.าที่ผู.รับผิดชอบ
ด.านการจัดซื้อจัดจ.าง จัดทํารายงานสรุปการ
จัดซื้อจัดจ.างรายไตรมาสและเสนอให.หัวหน.า
สHวนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให.เจ.าหน.าที่ผู.ปฏิบัติงาน
ด.านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข.องกับการจัดซื้อ
จัดจ.าง รับรองถึงความไมHเกี่ยวข.องสัมพันธ%กับผู.
เสนองานในการจัดซื้อจัดจ.าง 
4. ควบคุม กํากับ ดูแลให.ข.าราชการและ
บุคลากร ให.ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จ.าง อยHางเครHงครัด 

         

กลุHบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย% 
และหนHวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

2. การใช�อํานาจ
หน�าที่เรียกรับ
ผลประโยชน� / การให�
และการรับของขวัญ 
สินน้ําใจ 
เพื่อหวังความก�าวหน�า 

1 5 5 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให.ข.าราชการ บุคลากร 
ให.ปฏิบัติตามมาตรการปJองกันและแก.ไข 
ปMญหาการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอยHางเครHงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให.ข.าราชการ บุคลากร 
ให.ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข.อบังคับ เรื่องการ
รับของขวัญสินน.าใจ อยHางเครHงครัด 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให.ข.าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูHมือผลประโยชน%ทับซ.อน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         ทุกกลุHมงาน (8 
กลุHม 1 หนHวย) 
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ปEจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

3. การเบิกจาย
งบประมาณที่ไม
ถูกต�องตามระเบียบ 

1 4 4 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให.ข.าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจHาย
การเงินและการคลัง อยHางเครHงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลข.าราชการ และบุคลากร 
ให.ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ%การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข.อร.องเรียน การละเว.นการปฏิบัติ
หน.าที่และการประพฤติมิชอบ อยHางเครHงครัด 

         

ทุ ก กลุ ม ง าน 
(8  ก ลุ ม  1 
หนวย) 

4. การเอื้อประโยชน�
ตอพวกพ�องในการ
จัดซื้อจัดจ�าง 

1 4 4 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให.ข.าราชการ และ
บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรHงใส การเสริมสร.าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให.ข.าราชการถือปฏิบัติอยHางเครHงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ%
การปฏิบัติเกี่ยวกับข.อร.องเรียน การละเว.นการ
ปฏิบัติหน.าที่และการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให.ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให.ข.าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคูHมือผลประโยชน%ทับซ.อน 
4. สHงเสริมการมีสHวนรHวมในการดHาเนินการ
ปJองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให.ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
รHวมสร.างแนวทางและมาตรการในดHาเนินการ
ส ร. า ง จิ ต สํ า นึ ก ให. ข. า ร า ช ก า ร รั ง เ กี ย จ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         ทุ ก กลุ ม ง าน 
(8  ก ลุ ม  1 
หนวย) 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
ท่ี     ๙๘ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต'งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป.องกันและปราบปรามทุจริตของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ป0 ๒๕๖๑ 

 ************************************** 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ได8

กําหนดแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร8างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(เขตพ้ืนท่ีสุจริต) 
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  
  

เพ่ือให8แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร8างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ป.องกัน
การทุจริต) ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  จึง
ขอแต'งต้ังคณะกรรมการดําเนินการขับเลื่อนเขตพ้ืนท่ีสุจริต โครงการเสริมสร8างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ( เขตพ้ืนท่ีสุจริต)  ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ท้ังนี้เพ่ือให8การดําเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค@และเป.าหมายท่ีกําหนดจึง
แต'งต้ังคณะกรรมการดังนี้ 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 

 

๑.  นายยรรยงค@  เจริญศรี                                                         ประธานกรรมการ 
     ผู.อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑                                                                                     
๓.  นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล                                                             รองประธานกรรมการ 
     รองผู8อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑                                                                              
๔.  นางช'อทิพย@  อินแสน   ผู8อํานวยการกลุ'มนิเทศ ติดตาม ฯ                กรรมการ 
๕.  นายบุญประคอง  โคตรพัฒน@ ศึกษานิเทศก@                 กรรมการและเลขานุการ 
    

  มีหน�าท่ี อํานวยการให8คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินใจแก8ปGญหาท่ีเกิดข้ึน ระหว'างการการดําเนิน
โครงการการขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีสุจริต โครงการเสริมสร8างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(ป.องกันการทุจริต) ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
๑.  นางช'อทิพย@  อินแสน     ผู8อํานวยการกลุ'มนิเทศ ติดตามฯ  ประธานกรรมการ      
๒.  นายวิรัตน@  เอ่ียมสะอาด  ผู8อํานวยการกลุ'มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๓.  นางสุนันท@  อยู'พงษ@พิทักษ@   ผู8อํานวยการกลุ'มอํานวยการ  กรรมการ 
 
                                     ๔.นาง/... 
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๔.   นางนาตยา  เกตุกลิ่น   ผู8อํานวยการกลุ'มนโยบายและแผน   กรรมการ 
๕.   นางใจทิพย@  สังขวุฒิ   ผู8อํานวยการกลุ'มบริหารการเงินและสินทรัพย@ กรรมการ 
๖.   นางภิญญาอัญญ@  สุขผล  ผู8อํานวยการกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๗.   นางสาววันทนา  จันทมณี  ผู8อํานวยการหน'วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
๘.   นางสุดารัตน@  กุลวิศรุต                ปฏิบัติหน8าท่ี                                               กรรมการ              
                                                    ผู8อํานวยการกลุ'มพัฒนาครูและบุคลากร     
๙.   นางสาวอารีย@  อินทรวงศ@  ปฏิบัติหน8าท่ี                                                กรรมการ 
                                                    ผู8อํานวยการกลุ'มส'งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
๑๐. นางลํายอง  เพ่ิมพูล   นักจัดการงานท่ัวไป     กรรมการ
๑๑. นางพิมพ@สิริ  สหเกียรติ  นักวิเคราะห@นโยบายและแผน            กรรมการ 
๑๒. นางสาวจันทรา  สาคร  นักวิชาการเงินและบัญชี             กรรมการ 
๑๓. นางจันทนา  บุตรดี            นักวิชาการตรวจสอบภายใน            กรรมการ 
๑๔. นางพิมาลา  คุ8มมาลัย  นักวิชาการการพัสดุ    กรรมการ 
๑๕. นางปนิดา  สะอาดยวง  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
๑๖. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร@  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
๑๗. นางอรสา  พ่ึงวัน   เจ8าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
๑๘. นางจันทนา  โฉมศรี   นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
๑๙. นายไพรัช  นวลขํา   นักประชาสัมพันธ@    กรรมการ 
๒๐. นางสาวอัญชลี  เกษสุริยงค@     ศึกษานิเทศก@                        กรรมการ 
๒๑. นางอําไพ  มาศศิริทรัพย@  ศึกษานิเทศก@               กรรมการ 
๒๒. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน@  ศึกษานิเทศก@          กรรมการและ
เลขานุการ 
 

มีหน�าท่ี  
๑. วางแผนดําเนินการขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีสุจริต โครงการเสริมสร8างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา  ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะสั้น และระยะยาว 
๒. ดําเนินการขับเคลื่อนเขตพ้ืนท่ีสุจริต โครงการเสริมสร8างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา  ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให8เปKนไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร@ ของโครงการฯ 
๓. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินโครงการ พร8อมรับการประเมิน ITA ๒๕๖๑ 
๔. อ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร และเปKนประโยชน@ต'อการดําเนินโครงการฯ 

 

           ขอให8ผู8ท่ีได8รับการแต'งต้ัง ปฏิบัติหน8าท่ีท่ีได8รับมอบหมายด8วยความรับผิดชอบบังเกิดผลดีต'อทางราชการ 

 ท้ังนี้  ต้ังแต'บัดนี้เปKนต8นไป  

      สั่ง  ณ วันท่ี  ๒  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                      (นายยรรยงค%  เจริญศรี) 
ผู.อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 


