
คำนำ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดการ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว และได้

ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รายละเอียดทีป่รากฎตามรายการดังฉบับนี้ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบูรณ์ เขต ๑ 

กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 



สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ตามาตรฐาน COSO (The Committee lf Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

  ประเภทของความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น  4  ด้าน ดังนี้ 

    1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกล
ยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธะกิจ หรือสถานะขององค์กร โดยแหล่งที่มาของความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท คือ 
          1.1 ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางการเมือง 
          1.2 ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบ
หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สำหรับการให้บริการ เป็นต้น 
          2. ความเสี่ยงทางด้านการดำเนนิงาน (Operational Risk: O) หรือความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 
คือความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในคน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก 
          3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk: F) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง 
          4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: C) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
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 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 

1)  ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ 
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก  เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนร่วม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่ รวมถึงผลประโยชน์อื่น ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตมีส่นได้ส่วนเสียได้รับสัมปทนาหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ 
ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสนิใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง  การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประดยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee lf Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วย
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 
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1.  การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณ์ที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. กรปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความรึคุณธรรมความ 
มีจริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
และการยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล 

พร้อมกันนี้  ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ 
ทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจาการพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk 
Assessment for Conflict of Interest) ปรากฏผล ดังนี ้

1. การเอ้ือประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การย้ายข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
3. การปฏิบัติงานพิเศษที่ไม่ใช่ประโยชน์ของทางราชการ  
4. ประมาณการการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซม 
5. การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ 
6. การมาปฏิบัติราชการ 
7. การจัดอบรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
8. การจัดตั้งงบประมาณ 
9. การแต่งตั้งกรรมการสอบวินัย 

แนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีแนวทางการดำเนินการเพื่อ 

จัดการความเสี่ยงการทุจริต  โดยเฉพาะกระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การเอ้ือประโยชน์ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 
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วิธีการดำเนินการ 
1. กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

              2. กำหนดแนวทางการป้องกันความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างที ่อาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  ควบคุม  กำกับ   ดูแล  เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการ 
จัดซื้อจัดจ้าง  ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด  

   2.2  ตรวจสอบ  ติดตามพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ  ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือไม่ 

  2.3 กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนโดยบุคคลภายในและภายนอกองค์กร  หากพบเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรม ที่เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง  ใช้อำนาจหน้าที่หาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2.4  เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.5  ให้มีโครงการอบรม ประชุม สัมมนา  ให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย  ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ

จัดจ้าง แก่บุคลากรในสังกัด   ให้เข้าใจบทบาท  หน้าที่   เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่าง ๆ   
          2.6 กำหนดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พช.เขต 1 
3.  การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 

3.1 กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนโดยบุคคลภายในและภายนอกองค์กร  หากพบเหตุการณ์หรื อ
พฤติกรรมที่ใช้ อำนาจหน้าที่ไปใช้ในการหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

3.2 ตรวจสอบ  ติดตามพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ  ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมี 
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือไม่ 

3.3  คณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง   ต้องตรวจรับหรือตรวจการจ้าง   
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่จัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 

3.4 เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการดำเนินงาน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ                  
จัดจ้าง เจ้าหน้าที่และผู้ที ่เกี ่ยวข้องไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อ  
พวกพ้องในการจัดซื ้อจัดจ้าง   เนื ่องจากมีการกำกับติดตามจากผู ้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างต่อเนื ่อง   
มีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน บุคคลภายในและภานอกองค์กรสามารถ
ตรวจสอบได้ ในรอบปีที่ผ่านมาไม่ปรากฎมีเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












