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สวนที่ 1 

บทนํา 
 

หลักการและเหตผุล 

 

 การมีผลประโยชนทั บซอนถือเป นการทุจริตคอรรัป ช่ันประเภทหน่ึ ง เพราะเป น                 

การแสวงหา ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนง

หนาที่ไปแทรกแซง การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้ง

คุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม                    

จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน 

สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน 

คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแตระดับ

องคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไม

เจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียน   เรื่องทุจริต 

หรือ ถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่

เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลัก  

ธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย   

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยง

เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหาร

ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจาก         

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

 ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ

เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผล            

ตอกลยุทธที่กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวาง

นโยบาย เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม  อันสงผล

กระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเน่ืองจากระบบงานภายใน             
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ขององคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผล                         

ตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณ และการเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไม

ทันตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยงทีเ่กี่ยวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณ

ไมเพียงพอ และ ไมสอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการ เปนตน เน่ืองจากขาดการจัดหาขอมูล การ

วิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และ

การเงินดังกลาว  

4. ความเสี่ ยงดานการปฏิบั ติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 

เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เน่ืองจากความไม

ชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลมุของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติ

กรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลกั  2  ปจจัย คือ 

1.  ปจจัยภายใน ไดแก นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 

และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและ

เจาหนาที่บอยครั้ง การควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบงัคับ

ของหนวยงาน เปนตน 

2. ปจจัยภายนอก ไดแก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี หรอื สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน   

 ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 

ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ 

ที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทําน้ันอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัว

หรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรปูแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน

เทาน้ัน แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงต้ังพรรคพวกเขาไป

ดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมี

อํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จาก

ทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลน้ันขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชนสวนตน

เปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบน้ีเปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ  

 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห      

ความเสี่ยงที่เปนระบบ ในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่

จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงอยางใกลชิด กับการทุจริต 
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กลาวคือ ย่ิงมีสถานการณ หรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวมมากเทาใด ก็ย่ิงมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทาน้ัน 

 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งน้ี นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 

มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   ครั้งน้ี จะชวยใหทราบถึงความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับ

ซอนที่เกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําใหเกิดความเสี่ยง ดังน้ี   

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ

รับผิดชอบไมเพียงพอ 

2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาํใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 

3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทบัซอน โดยมวัีตถุประสงคดังน้ี 

1. เพื่อสรางและสบืทอดวัฒนธรรมคุณธรรมและการตอตานการทจุริตสุจริต ความคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

 2.  เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบรหิารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  

         3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวง 

หาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

เปนแบบอยางที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  

 4. เพื่อสรางความเช่ือมั่นศรัทธาตอการบรหิารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชน 
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สวนที่ 2 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทบัซอน 
 

การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest)  เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมิน

มาตรฐานทีจ่ะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดแก ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทัง้น้ี กําหนดเกณฑในเชิง

คุณภาพเน่ืองจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบเุปนตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได 

 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 

2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน 

(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  

3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม  

2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง  

1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง 

โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังน้ี 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง 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 
 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการ

พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ     

ที่เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตกุารณ์ต่างๆ 

   

ซึ่งระดับความเสี่ยงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นทีเ่ปน 4 

สวน  (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง ดังน้ี 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 

มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน

ซ้ํา หรือถายโอนความเสี่ยง  

สีแดง    

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีสม   

ปานกลาง 

(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรบัความเสีย่ง แตมี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง    

ตํ่า (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 

                                       โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยใหบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

1. การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน           

ทับซอน ไดประเด็นที่เกี่ยวของดังน้ี 

  1.1 การใชนํ้าในที่ทํางานลางรถสวนตัว 

  1.2 การใชรถราชการเพื่อประโยชนสวนตัว 

  1.3 การใชเวลาราชการทําธุรกจิสวนตัว 

 1.4 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลาที่ไมตรงตามการปฏิบัติจริงหรือตรงตาม

ความจําเปน 

  1.5 การนําวัสดุสํานักงานไปใชสวนตัวที่บาน 

  1.6 การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 

  1.7 การจัดซื้อจัดจางแบบผูกขาดรานคา/บริษัท 

  1.8 เงินทอนจากรานคา/บริษัท/อื่นๆ 

  1.9 เงินทอนจากการจัดทําโครงการ/การเบิกจายงบประมาณ 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ

 (I
m

pa
ct

) 
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  1.10 การใชอํานาจหนาทีเ่รียกรับผลประโยชน 

  1.11 การยายบุคลากรทีเ่อื้อประโยชนตอพวกพอง 

 1.12 การพิจารณาความดีความชอบ/การเลื่อนข้ันเงินเดือนยังไมมีเกณฑการพิจารณา/

ตัวช้ีวัดที่เปนรูปธรรม 

  1.13 การจัดสรรงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบฯลฯ  

2. ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 

จากโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน อาจจะเกิดความเสียหายทีจ่ะเกิดข้ึน

หากไมมีการปองกันที่เหมาะสม ดังน้ี 

2.1  สูญเสียงบประมาณ 

2.2 เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทาง      

มิชอบดวยหนาที ่

2.3 เสียช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของหนวยงาน 

3. แนวทางการปองความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

3.1 การสงเสรมิใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม         

เขต 1 ทุกคน ปฏิบัติราชการ/งานในหนาที่อยางมีคุณธรรมและมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ดังน้ี 

 - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 - กําหนดใหบุคลากรทกุคนจัดทําคูมือปฏิบัติงาน พรอมทั้งกาํหนดรายละเอียดและ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเผยแพรตอสาธารณะ 

 - ประกาศมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

 - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากร 

 - สงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดี 

3.2 การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 

 - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปรงใสและเปนธรรม 

 - การเผยแพรหลักเกณฑ/คําสัง่/แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการตอตานการทจุริตทกุรปูแบบ

เชน การรบัทรพัยสินบหรือประโยชนอืน่ใด ฯลฯ 

 - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

 - จัดชองทางการรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวเิคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   ประจําป พ.ศ. 2561 

ที่ 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกบั 

ผลประโยชนทับซอน 

โอกาสใน 

การเกิด 

ความเสี่ยง 

ระดับ 

ความรุนแรง

ของความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ความหมาย

ระดับความ

เสี่ยง 

1 
การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

ลวงเวลาเปนเทจ็ 
2.02 2.08 4.21 ตํ่า 

2 การใชเวลาราชการทําธุรกิจสวนตัว 1.98 2.04 4.04 ตํ่า 

3 
การพิจารณาความดีความชอบ/การ

เลื่อนข้ันเงินเดือน 
1.94 2.04 3.96 ตํ่า 

4 
การยายบุคลากรที่เอือ้ประโยชนตอ

พวกพอง 
1.94 2.04 3.96 ตํ่า 

5 
การจัดซื้อจัดจางแบบผูกขาดรานคา/

บริษัท 
1.88 1.92 3.59 ตํ่า 

6 
การเอือ้ประโยชนตอพวกพองในการ

จัดซื้อจัดจาง 
1.88 1.92 3.59 ตํ่า 

7 
เงินทอนจากการจัดทําโครงการ/การ

เบิกจายงบประมาณ 
1.81 1.9 3.44 ตํ่า 

8 
การใชรถราชการเพื่อประโยชน

สวนตัว 
1.75 1.94 3.39 ตํ่า 

9 การนําวัสดุสํานักงานไปใชสวนตัวที่บาน 1.81 1.83 3.32 ตํ่า 

10 เงินทอนจากรานคา/บริษัท/อื่นๆ 1.73 1.88 3.24 ตํ่า 

11 การใชนํ้าในที่ทํางานลางรถสวนตัว 1.69 1.67 2.81 ตํ่า 

  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กําหนดความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับ

ผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1. การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลาเปนเทจ็ 

2. การใชเวลาราชการทําธุรกิจสวนตัว 

3. การพิจารณาความดีความชอบ/การเลือ่นข้ันเงินเดือน 

4. การยายบุคลากรที่เอือ้ประโยชนตอพวกพอง 
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 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact)ของแตละปจจัยเสี่ยงแลวจึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงใน

ระดับใดในตารางความเสีย่ง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 

 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ลําดับ 

ความเสี่ยง 

1 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลา

เปนเท็จ 
2.02 2.08 4.21 

(1) 

2 การใชเวลาราชการทําธุรกิจสวนตัว 1.98 2.04 4.04 (2) 

3 การพิจารณาความดีความชอบ/การเลือ่นข้ัน

เงินเดือน 
1.94 2.04 3.96 

(3) 

4 การยายบุคลากรที่เอือ้ประโยชนตอพวกพอง 1.94 2.04 3.96 (4) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5       

4      

3 (3) (4)     

2  (1) (2)     

1      

 1 2 3 4 5 

 

  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ

ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ

ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนได ดังน้ี 
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลาํดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลาเปนเทจ็ ลําดับ 1  (ตํ่า = 4.21 คะแนน) 

การใชเวลาราชการทําธุรกิจสวนตัว ลําดับ 2  (ตํ่า = 4.04 คะแนน) 

การพิจารณาความดีความชอบ/การเลือ่นข้ันเงินเดือน ลําดับ 3  (ตํ่า = 3.96 คะแนน) 

การยายบุคลากรที่เอือ้ประโยชนตอพวกพอง ลําดับ 4  (ตํ่า = 3.96 คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง พบวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1      

มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนอยูในระดับ ตํ่า แตก็ควรมีมาตรการ

ปองกันเพื่อไมใหเกิดโอกาสข้ึนได  
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แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เชต 1 

ปจจัย 

ที่จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

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. การเบิกคาตอบแทน 

การปฏิบัติงานลวงเวลา 

เปนเท็จ 

2.02 2.08 4.21 1. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถในเวลาราชการ 

2. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนด

รายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจนและเผยแพรตอสาธารณะ 

3.ควบคุม กํากับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและแนวทางการเบิกเงิน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

อยางเครงครัด 

         

ผอ.กลุม 

ทุกกลุม 

2. การใชเวลาราชการ 

ทําธุรกิจสวนตัว 

1.98 2.04 4.04 1. สรางจิตสํานึกในการเปนขาราชการท่ีดี 

2. กํากับดูแลโดยผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตน

ใหเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา 

         

ผอ.กลุม 

ทุกกลุม 

3. การพิจารณาความดี

ความชอบ/การเล่ือนขั้น

เงินเดือน 

1.94 2.04 3.96 1.สรางหลักเกณฑในการพิจารณาความดี

ความชอบใหชัดเจนเปนรูปธรรมเผยแพรตอ

สาธารณะ 

2.สงเสริมการมสีวนรวมในการพิจารณาความ

ดีความชอบจากผูเกี่ยวของ 

3.เผยแพรและสรางขอตกลงระหวาง

ผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ 

         

ผอ.กลุม 

ทุกกลุม 
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ปจจัย 

ที่จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

 
มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

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 

5.ประกาศและเผยแพรหลักเกณฑการ

พิจารณาความดีความชอบใหทราบท่ัวท้ังองคกร 

4. การยายบุคลากรที่เอ้ือ

ประโยชนตอพวกพอง 

1.94 2.04 3.96 1.สรางหลักเกณฑในการพิจารณาการยาย 

ใหชัดเจนและเปนรูปธรรม 

2.สงเสริมการมีสวนรวมในการเปน

คณะกรรมการพิจารณาการยายบุคลากร 

3.ประกาศและเผยแพรหลักเกณฑการยาย 

ใหทราบโดยท่ัวกัน 

         

ผอ.กลุม 

ทุกกลุม 
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ภาคผนวก 



 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๑ 
ท่ี   ๖๗ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒    
.................................................................... 

ตามที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ มีนโยบายในการต่อต้าน            
การทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม              
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๑นครปฐม เขต ๑ ประธานฯ 
๒. นายดุสิต  หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  รองประธานฯ 
๓. นางสมพร  เมืองแป้น ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
๔. นางพชรภรณ์  เอกสินธ์ุ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
๕. นางพะเยาว์  เอี่ยมสะอาด   ผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๖. นางลาวัลย์  ศรีวิเศษ             ผู้อ านวยการกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
๗. นายสุธี  เพิ่มพูนขันติสุข ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพยก์ารเงินและสินทรัพยก์รรมการ 
๘. นางสาวสุกฤตภัทร  ใจรื่น รก.ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๙. นางสาววิไล  คชศิลา   ศึกษานิเทศก ์            กรรมการและเลขาฯ 
๑๐. นางสาวอุษา  ใหญ่ไล้บาง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ด าเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของ          
การด าเนินงานต่าง ๆ ของบุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  นิเทศ ก ากับติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
สั่ง ณ  วันที  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                   
                         (นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์) 

                       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๑ 


