
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ตำมำตรฐำน COSO (The Committee lf Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

  ประเภทของควำมเสี่ยง  แบ่งออกเป็น  4  ด้ำน ดังนี้ 

    1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดแผนกล
ยุทธ์ แผนด ำเนินงำนและน ำไปปฏิบัติไม่เหมำะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยใน และสภำพแวดล้อม
ภำยนอก อันส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธะกิจ หรือสถำนะขององค์กร โดยแหล่งที่มำของควำม
เสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ สำมำรถจ ำแนกได้ 2 ประเภท คือ 
          1.1 ปัจจัยควำมเสี่ยงภำยนอก ได้แก่ ภำวกำรณ์กำรแข่งขัน กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย กระแสสังคม 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ และปัจจัยทำงกำรเมือง 
          1.2 ปัจจัยควำมเสี่ยงภำยใน ได้แก่ ปัจจัยภำยในที่องค์กรสำมำรถควบคุมได้ แต่สำมำรถส่งผลกระทบ
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ โครงสร้ำงองค์กร 
กระบวนกำร และวิธีปฏิบัติงำน ควำมเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี ส ำหรับกำรให้บริกำร เป็นต้น 
          2. ความเสี่ยงทางด้านการด าเนนิงาน (Operational Risk: O) หรือควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน 
คือควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกขำดกำรควบคุมท่ีดี โดยอำจเกี่ยวข้องกับกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนภำยในคน ระบบ หรือเหตุกำรณ์ภำยนอก 
          3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk: F) คือควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณไม่เป็นไปตำมแผน งบประมำณถูกตัด งบประมำณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของภำรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปท ำให้กำรจัดสรรไม่พอเพียง 
          4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: C) หมำยถึง 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือ
กฎหมำยที่มีอยู่ไม่เหมำะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 



 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
1)  ปัจจัยภำยใน  เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และ 

กำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
บ่อยครั้ง กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ทั่วถึง 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 ำแหน่งหน้ำที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนร่วม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดข้ึนอย่ำงรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้น แต่ รวมถึงผลประโยชน์อื่น ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรง
ต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่
ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตมีส่นได้ส่วนเสียได้รับสัมปทนำหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ 
ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสนิใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึง  การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประดยชน์ทับซ้อน  จงึหมำยถึง  กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส ำคัญ อนัเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำร
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำร
ทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ 
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee lf Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วย
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้ 

1.  กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณ์ที่ขำดหรือมีควำม 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. กรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมรึคุณธรรมควำม 
มีจริยธรรม 



3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมภิบำล 

พร้อมกันนี้  ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำร 
ทุจริต และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำร
กระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงจำกำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk 
Assessment for Conflict of Interest) ปรำกฏผล ดังนี้ 

1. กำรเอ้ือประโยชน์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
3. กำรปฏิบัติงำนพิเศษที่ไม่ใช่ประโยชน์ของทำงรำชกำร  
4. ประมำณกำรกำรใช้วัสดุครุภัณฑ์ในกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซม 
5. กำรคัดเลือกรำงวัลเชิดชูเกียรติ 
6. กำรมำปฏิบัติรำชกำร 
7. กำรจัดอบรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
8. กำรจัดตั้งงบประมำณ 
9. กำรแต่งตั้งกรรมกำรสอบวินัย 

 
แนวทางการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อ 

จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  โดยเฉพำะกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต เช่น  กำรเอ้ือประโยชน์ใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ดังนี้ 

วิธีการด าเนินการ 
 1. ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
              2. ก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ  ควบคุม  ก ำกับ   ดูแล  เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง กับกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง  ให้ปฏิบัติตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560   
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง  รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยเคร่งครัด  

   2.2  ตรวจสอบ  ติดตำมพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชำทุกระดับ  ว่ำมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงหรือไม่ 



  2.3 ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนโดยบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กร  หำกพบเหตุกำรณ์หรือ
พฤติกรรม ที่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้เกี่ยวข้อง  ใช้อ ำนำจหน้ำที่หำผลประโยชน์จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 2.4  เปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2.5  ให้มีโครงกำรอบรม ประชุม สัมมนำ  ให้ควำมรู้เรื่องระเบียบ กฎหมำย  ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำง แก่บุคลำกรในสังกัด   ให้เข้ำใจบทบำท  หน้ำที่   เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่ำง ๆ   
          2.6 ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยหน่วยตรวจสอบภำยใน สพป.พช.เขต 1 
3.  การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 

3.1 ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนโดยบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กร  หำกพบเหตุกำรณ์หรือ
พฤติกรรมที่ใช้ อ ำนำจหน้ำที่ไปใช้ในกำรหำผลประโยชน์จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3.2 ตรวจสอบ  ติดตำมพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชำทุกระดับ  ว่ำมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงหรือไม ่

3.3  คณะกรรมกำรตรวจรับ/คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง   ต้องตรวจรับหรือตรวจกำรจ้ำง   
ให้ถูกต้องครบถ้วน      ตรงตำมท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง 

3.4 เปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีควำมโปร่งใสในกระบวนกำรจัดซื้อ                  
จัดจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   เนื่องจำกมีกำรก ำกับติดตำมจำกผู้บังคับบัญชำทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง  มีมำตรกำร
และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ชัดเจน บุคคลภำยในและภำนอกองค์กรสำมำรถตรวจสอบ
ได้ ในรอบปีที่ผ่ำนมำไม่ปรำกฎมีเรื่องร้องเรียนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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