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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict 
of Interest : COI  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผล 
ประโยชน์ทับซ้อน มีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์
อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ ดังนั้นผลประโยชน์ทักซ้อนจึงถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง
เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ 
ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงานและสังคมต้องสูญเสียไป ความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และ
ยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)   หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ที่ส่งผลต่อ 
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร  ภาวการณ์แข่งขัน  ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (operational  Risk : O)  เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน  โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
  ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk : F)    เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร   เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
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เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนิน เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
  ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  (Compliance Risk : C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก  ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน     เช่น นโยบายของผู้บริหาร   ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และ การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  การควบคุม  กำกับดูและไม่ทั่วถึง  และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  ๒) ปัจจัยภายนอก   เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือสถานภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้น 
 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 
  1.  การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาด หรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
                     2. การปฏิบตัิหน้าที่ไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้  ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการ
ทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมีควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียและประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน                     

กับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 

                  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลประทบความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมิน
โอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ก าร
ประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนด
เกณฑ์ในเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

   
                 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

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 

   
                ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)      และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้(Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน
การจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสีย่ง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมิน
ซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง 
 

สีส้ม    

ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง  

ต่ำ (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว  
 
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 

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) 

ความ

รุนแรง 

ของผล 

กระทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
คือมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันการสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผล
ทางลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- กระบวนงานนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

2)  โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การใช้รถราชการ 
- ฯลฯ 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- หน่วยงานเสียชื่อเสียงและขาดความน่าเชื่อถือ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบ

ด้วยหน้าที่ 
- การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการค่าก่อสร้างใหม่ ไม่เป็นไปตามลำดับความจำเป็น

ขาดแคลน 
4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตรังเขต 1 ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
-  กำหนดมาตรการ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตร่วมกันในหน่วยงาน 
-  การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
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-  จัดโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 
-  การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
-  ส่งเสริมการยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- กำหนดให้บุคลากร ปฏิบัติตน ตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตร่วมกันใน

หน่วยงาน 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปี 
2564 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
3. การใช้อำนาจหน้าที่/เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน การเลื่อนขั้นเงินเดือน/การสรรหา/การย้าย

ข้าราชการ 
4. การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการค่าก่อสร้างใหม่ 

 

                  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์(likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)   ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว    จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภาคกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง
ในระดับใดในตารางความเสี่ยง        ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ลำ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 1 1 1 (1) 
2 การใช้ทรัพย์สิน/เวลาของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 1 1 1 (2) 
3 การใช้อำนาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการเลื่อน

ขั้นเงินเดือน/การสรรหา/การย้ายข้าราชการ 
1 1 1 (3) 

4 การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการค่าก่อสร้างใหม่ 1 1 1 (4) 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

5      
4      
3      
2      
1 (1) (2) 

(3) (4) 
    

 1 2 3 4 5 

 
                     
  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

           จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ ระดับความ
เสี่ยงต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชนทับซ้อน        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1   ประจำปีงบประมาณ  2564  ดังนี้ 
  

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก(Extreme) - - 
เสี่ยงสูง (High) - - 
ปานกลาง(Medium)  - 
ต่ำ (Low) ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
-การใช้ทรัพย์สิน/เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
-การใช้อำนาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ  
 เลื่อนขั้นเงินเดือน/การสรรหา/การย้ายข้าราชการ 
- การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการค่าก่อสร้างใหม่ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

จัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 1 (ต่ำ = 1 คะแนน) 

การใช้ทรัพย์สิน/เวลาของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ลำดับ 2 (ต่ำ = 1 คะแนน) 
การใช้อำนาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการเลื่อนขั้นเงินเดือน/การ
สรรหา/การย้ายข้าราชการ 

ลำดับ 3 (ต่ำ = 1 คะแนน) 

การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการค่าก่อสร้างใหม่  ลำดับ 4 (ต่ำ = 1 คะแนน) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ความ

รุนแรง 

ของผล 

กระทบ 



9 
 

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลประทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

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
จัดซ้ือจัดจ้างไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

1 1 1 1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัตติามหลักเกณฑแ์ละแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจดัจ้างราย   
ไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้าง รับรองถึง
ความไมเ่กี่ยวข้องสัมพันธ์กับผูเ้สนองาน 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครดั 

         กลุ่มบรหิารการเงิน
และสินทรัพย ์

2. การใช้
ทรัพย์สิน/เวลา
ของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

1 1 1 1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัตติามมาตรการปอ้งกัน
และแก้ไข ปัญหาการทุจริต ของสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างเคร่งครัด 
2. สรา้งจิตสำนึกและค่านิยมการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัตติามคูม่ือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         ทุกกลุ่มงาน 
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ปัจจัยท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลประทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

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 

3. การใช้
อำนาจหน้าท่ี
เอ้ือประโยชน์
ในการเลื่อนขัน้
เงินเดือน/การ
สรรหา /การ
ย้ายข้าราชการ 
 
 
 
 

1 1 1 1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัตติามมาตรการปอ้งกัน
และแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
การสรรหา การย้าย อย่างเคร่งครดั 
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

4. การจัดสรร
งบประมาณงบ
ลงทุนรายการ
ค่าก่อสร้างใหม่  

1 1 1 1. กำหนดขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน 
หลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวทางที่ 
สพฐ. กำหนด 
   1.1 แจ้งทุกโรงเรยีนให้จัดส่งคำขอ
งบประมาณ พร้อมเอกสารหลักฐานให้
ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 
   1.2 มอบหมายบุคลากรตรวจสอบคำขอ
และเอกสารหลักฐาน พร้อมตรวจสอบ
ความจำเป็น ขาดแคลน ณ สถานที่จริง 
   1.3 มอบหมายบุคลากร จัดทำข้อมูล
สารสนเทศและรายละเอียด ประกอบการ 
พิจารณาของคณะกรรมการ 
  1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณตามลำดับ 

         กลุ่มนโยบายและแผน 
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ปัจจัยท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลประทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

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 

  1.5 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมลู การขอ
จัดตั้งงบประมาณให้ถูกต้องตรงกนั 
  1.6 ดำเนินการขอตั้งงบประมาณไปยัง 
สพฐ. ทันตามกำหนดเวลา 
2. ควบคุม กำกับ ตดิตามการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  

 
 



 

คณะทำงาน 
 
 
ที่ปรึกษา 
 
นายธีระวัฒน์ 
นายพยุงศักดิ์ 
นางจุรีรัตน์ 

วรรณนุช 
กัญจนโรจน์ 

     คีรีรัตน ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

นายระนิต         ณ  พัทลุง       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
   
คณะทำงาน 
 
นางเนาวลักษณ์      วิชัยดิษฐ      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      
นางอุไรวรรณ        สิทธิฤทธิ์       ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายธเนศพล         เจริญสุข       ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายเกษม            มากชู           ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

  นางยุพด ี            คลาดนาน      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 นางสรัญญา         โยธี             ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 นางสุนันทา         รัตตมณ ี       นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน 
                                          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นายสมหมาย 
นางบุญชาติ    
 
นางสาวศิริวรรณ 
 
นางสาวกุหลาบ  

ชายเกตุ  
เนียมชู               
 
ยิวสิว 
 
เฟ่ือง
ไพบูลย์ 

นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู 
 และบุคลากรทางการศึกษา 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

 
จัดพิมพ์ต้นฉบับ/รวบรวมเรียบเรียง/วิเคราะห์และเขียนรายงาน 
 
นางสาวกุหลาบ   เฟ่ืองไพบูลย์   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 

  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 


