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ค าน า 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ในกำร
ปฏิบัติงำน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกัน ไม่ให้เกิดกำรทุจริตมุ่งกำร
บริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย 
นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นมำตรกำรภำยใน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 อีกด้วย เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ           
จำกภัยกำรทุจริต 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.  ๒๕๖๐ พระรำชกฤษฎีกำ            
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖  ยุทธศำสตร์ชำติ  ๒๐ ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๘๐)             
ที่ก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบำยส ำคัญและถือเป็นภำรกิจของหน่วยงำน             
ของรัฐที่จะต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดซึ่งเป็นวำระส ำคัญเร่งด่วนของประเทศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ     
ชุมพร เขต 1 มีควำมมุ่งมั่นด ำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งมั่นบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ยึดถือผลประโยชน์
สำธำรณะเป็นส ำคัญ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  เพ่ือสร้ำงกลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มี            
ควำมเข้มแข็งและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบควำมพร้อมรับผิดและพร้อมที่จะ           
ถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ด ำเนินกำร ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด ำเนินกำรเพ่ือยับยั้งกำรทุจริตอีกทั้งไม่เข้ำไป        
มีส่วนร่วมในกิจกำรใดๆ อันอำจเล็งเห็นได้ว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรอย่ำงเท่ำเทียม 
โดยไม่เลือกปฏิบัติและเกิดควำมเชื่อมั่นศรัทธำในระบบรำชกำร 

กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง       
กำรใช้ดุลพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ          
ของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์         
ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืนๆ 
ตลอดจนโอกำส ในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด         
ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก  จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและ
เป็นอปุสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 จึงได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง           
กำรทุจริต โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำมมำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

“การวิเคราะห์ความเสี่ยง” หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้ เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำน
โดยทุจริตต่อหน้ำที่ โดยประพฤติมิชอบ หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย 
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และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ 
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ 
โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเน ินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องก ับประสิทธิภำพประส ิทธ ิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนิน 
โครงกำร 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ                                                                                                       
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์           
หรือ เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่น กำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง                               
กับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และ             
กำรจัดท ำ รำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ           
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย 
หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำที ่        
ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 

สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 

เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง 
กำรควบคุม ก ำก ับดูแลไมท่ ั่วถึง และกำรไม ่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือขอ้บังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น 

 “ทุจริตต่อหน้าที่” หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อื่นเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต ำแหน่ง
หรือหน้ำที่นั้น หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส ำหรับตนเอง  
หรือผู้อ่ืน หรือกระท ำกำรอันเป็นควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำหรือตำมกฎหมำยอื่น 

 “ประพฤติมิชอบ” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำที่ไม่ใช่ทุจริตต่อหน้ำที่ แต่เป็นกำรปฏิบัติหรือละเว้น 
กำรปฏิบัติอย่ำงใดโดยอำศัยเหตุที่มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งหรือ                
มติของคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยควำมว่ำ สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที ่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็น
นักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง
หน้ำที่ ที่บุคคล นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น 
แต่รวมถึง ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งใน
องค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติ
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พ่ีน้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำ
แบบนี้ เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทรำบถึงควำมเสี่ยง 
กำรทุจริตที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้เกิด ดังนี้ 

1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และ            

กำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
 พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต 
และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 ตัวอย่างกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 2. กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร  
 3. กำรท ำงำนพิเศษโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ 
 4. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่รำชกำรที่ตนมีเพ่ือกระท ำกำรหำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อ่ืน 
 5. กำรประเมินควำมดีควำมชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนโดยไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 
    6. กำรน ำรถรำชกำร, บุคลำกร, วัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงำนไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัว 
  7. กำรจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ กำรเงิน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ได้แก่ 
                 - กำรก ำหนดมำตรฐำน ) Specification) ในสินค้ำท่ีจะจัดซื้อจัดจ้ำงให้บริษัทของตนหรือของ             
  พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในกำรประมูล   
   - กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำมระเบียบ มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว  
   - กำรน ำเงินของทำงรำชกำรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิดแยกแยะ 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง 
ที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน 
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ส่วนที่ 2 
การว ิเคราะห ์ความเสี่ยงการทุจริต 

1. การว ิเคราะห ์ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Assessment) 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตเป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ 

เพ ื่อประเม ินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรว ิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์ 
กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเม ินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ได้แก ่ ระดับโอกำสที่จะเก ิดควำมเสี่ยง (Likelihood) 
และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำก  
เป็นขอ้มูลเชิงพรรณำ ทีไ่ม่สำมำรถระบุเป็นตวัเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำเกือบทุกครั้ง หรือเคยเกิดมำกกว่ำ 50%  

ของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือเคยเกิดหลำยครั้ง หรือเคยเกิดมำกกว่ำ 

35% แต่ไม่เกิน 50% ของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบ้ำงบำงครั้ง หรือเคยเกิดมำกกว่ำ 20% แต่ไม่เกิน 35% 

ของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือเคยเกิดมำกกว่ำ 5% แต่ไม่เกิน 20%  

ของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก หรือเคยเกิดไม่เกิน 5% ของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 

ระดับ ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมำก กำรด ำเนินงำนไมเ่ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์           

ที่เก่ียวข้อง และยังแสดงถึงพฤติกำรณ์ส่อไปในทำงทุจริต 
4 สูง กำรด ำเนินงำนไมเ่ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์           

ที่เก่ียวข้อง แต่ยังไม่ถึงขนำดแสดงถึงพฤติกำรณ์ส่อไปในทำงทุจริต 
3 ปำนกลำง กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

แตม่ีกำรด ำเนินกำรบำงประกำรที่บุคคลโดยทั่วไปเห็นว่ำไม่โปร่งใส 
2 น้อย กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

แตก่ำรด ำเนินกำรมีผลกระทบต่อบรรยำกำศในกำรท ำงำน หรือสร้ำง
ควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนบ่อยครั้ง 

1 น้อยมำก กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
แตก่ำรด ำเนินกำรมีผลกระทบต่อบรรยำกำศในกำรท ำงำน หรือสร้ำง
ควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนนำนๆ ครั้ง 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ  
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง 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 

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำ          
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) โดยใช้เกณฑด์ังนี้ 

 
 

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) 

ระดับความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน ต้องมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง      

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน ต้องมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง         
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สีส ้ม 
 

  

ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่ต้องมี 
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง สีเขียว 

คว
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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รายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยงการทุจรติและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานทีม่ ีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท ี ่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน มีดังนี้ 
1.1) กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
1.2) กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ 

มีกำรเอือ้ประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหล ือพวกพ ้อง กำรก ีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
1.3) กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบ 

ต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 

2) โดยม ีกระบวนงานที่เข้าข่ายม ีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรอืทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ ้อน มีดังนี้ 
2.1) กำรรับ – จ่ำยเงิน 
2.2) กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
2.3) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร 
2.4) กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำยื่นข้อเสนอขำยสินค้ำ 
2.5) กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
2.6) กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2.7) กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร 
2.8) กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 
2.9) กำรเบิกค่ำตอบแทน 
2.10) กำรใช้รถรำชกำร 
2.11) กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
2.12) กำรรับของขวัญ สินน้ ำใจ เพ่ือกระท ำกำรหรือละเว้นไม่กระท ำกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
2.13) กำรประเมินควำมดีควำมชอบเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
2.14) กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม มีดังนี้ 
3.1) สูญเสียงบประมำณ 
3.2) เป็นกำรเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่กระท ำกำรในทำงมิชอบ 
3.3) เป็นกำรเสื่อมเสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงการทุจริต 
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร            

เขต 1 รังเกียจและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
- ส่งเสริมกำรปฏ ิบัติตนของเจ้ำหน้ำที่ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน   
  ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกท่ีดีรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
- ผู้บังคับบัญชำ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดแีก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
- กำรจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพ่ือเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกและกระตุ้นให้เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
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รายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยงการทุจรติและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำน เขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
สร ุปผลการวิเคราะห ์ความเสี่ยงการทุจร ิต ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
หรือมผีลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ  
2. กำรประเมินควำมดีควำมชอบเพ่ือเลื่อนเงินเดือนโดยไม่เป็นธรรม  
3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ  
4. กำรใช้รถรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  
5. กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร  
 

เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบ         
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง 
ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 

 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
 

1 4 4 (1) 

2 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
 

1 4 4 (2) 

3 กำรใช้รถรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 

1 4 4 (3) 

4 กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบัง
เวลำรำชกำร 

1 4 4 (4) 

5 กำรประเมินควำมดีควำมชอบเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
โดยไม่เป็นธรรม 

1 2 2 (5) 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

5      

4 (1), (2), 
(3), (4) 

    

3      

2 (5)     

1      

 1 2 3 4 5 
 

 
แผนภ ูม ิความเสี่ยง (Risk Map) 

 

 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 

จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงกำรทุจริตได้ ดังนี้ 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงการทุจริต 

 
ผลการว ิเคราะห ์ความเสี ่ยงการทุจริต จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 1 (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ 2 (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 
กำรใช้รถรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ล ำดับ 3 (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 
กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร ล ำดับ 4 (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 
กำรประเมินควำมดีควำมชอบเพ่ือเลื่อนเงินเดือนโดยไม่เป็นธรรม ล ำดับ 5 (ปำนกลำง = 2 คะแนน) 

 
จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ ปำนกลำงและต่ ำ       

โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1           
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
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รายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยงการทุจรติและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูง (High) ยอมรับควำมเสี่ยง - กำรประเมินควำมดีควำมชอบ 

เพ่ือเลื่อนเงินเดือนโดยไม่เป็นธรรม 
 

   
   

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่ต้องมีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง 

- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็น 
ไปตำมระเบียบ 
- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่
ถูกต้องตำมระเบียบ 
- กำรใช้รถรำชกำรเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 
- กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจ
ส่วนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การรับงานนอกหรือ
การท าธุรกิจส่วนตัวที่
เบียดบังเวลาราชการ 

1 4 4 - แจ้งเวียนก ำชับให้เจ้ำหน้ำท่ีถือปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำท่ี 
- ประกำศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ประกำศใช้มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

         

กลุ่มกฎหมำย
และคดี 

- กำรจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นกำร
ปลูกจิตส ำนึกและกระตุ้นให้เจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์ 

         

ทุกกลุ่ม/หน่วย 

2. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 
3. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

1 4 4 - ให้มีผูค้วบคุม ก ำกับ ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงำน  
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์  
และแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ระเบียบกำร
เบิกจ่ำยกำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด 

         ผอ. กลุ่มบริหำร 
งำนกำรเงินฯ 
และ รอง ผอ. 
สพป. ที่ก ำกับ

ดูแล 
- มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยใน
ของหน่วยงำนเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
กำรเงิน บัญชี และพัสดุของส ำนักงำน และ 
สถำนศึกษำในสังกัด 

         กลุ่มอ ำนวยกำร 
และ หนว่ย
ตรวจสอบ
ภำยใน 

- กำรจัดท ำโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
 
 

         กลุ่มบริหำร 
งำนกำรเงินฯ 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

    - มีกำรจัดท ำและประกำศใช้แผนจัดซ้ือจัด
จ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พร้อมท้ังให้มีกำร
ประกำศเผยแพร่แผนดังกล่ำวและ
กระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในทุกขั้นตอนของ
แต่ละโครงกำร บนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

         กลุ่มบริหำร 
งำนกำรเงินฯ 

- แจ้งเวียนก ำชับให้ถือปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- ประกำศใช้มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 
- ประกำศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำร 
เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ประกำศใช้มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
- ประกำศใช้มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

         

กลุ่มกฎหมำย
และคดี 

- กำรจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นกำร
ปลูกจิตส ำนึกและกระตุ้นให้เจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์ 
 

         

ทุกกลุ่ม/หน่วย 

- ประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสใน
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
 
 
 
 
 

         

กลุ่มบริหำร 
งำนกำรเงินฯ 

 




