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คํานํา 
 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบ
ได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอีกดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้
จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
2563 เพ่ือใหขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคนไดยึดเปนแนวปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ใหเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต  ดังคํากลาวท่ีวา
“คอรัปชั่นเริ่มท่ีตัวเรา หยุดท่ีตัวเรา”  
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  ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ  
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  
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  3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย /กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์  หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบั ติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะ
เกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มี
อ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
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  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการ
ทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน 
(บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง 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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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   ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก  
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact)  

  ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำม
เสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 

                                      ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (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) 
 
 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.1 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
1.2 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่างไม่ 

เหมาะสม เกิดความสิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้คอมพวิเตอร์และอินเตอร์เน็ต วัสดุส านักงาน รถ
ราชการ การใช้กระแสไฟฟ้า 

               1.3 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม  
คือ มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

               1.4 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ ติดตามการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.2   การใช้วัสดุ   อุปกรณ์ของทางราชการ 
2.3   การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
2.4   การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
2.5   การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
2.6   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
2.7   การจัดหาพัสดุ 
2.8 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
2.9 การเบิกค่าตอบแทน 
2.10 การใช้รถราชการ 
2.11 การท างานไม่เรียงล าดับความเร่งด่วน 
2.12 การวิเคราะห์งานแต่ละกลุ่มงานในเขตพ้ืนที่ 

 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
      3.1   สูญเสียงบประมาณ 
         3.2   เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติงานใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ 
                       ด้วยหน้าที่ 
         3.3   เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
               3.4   เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง   และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีส าหรับคนรุ่นหลัง 

 4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      4.1 การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  4.1.1   การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.1.2   เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  4.1.3   จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  4.1.4   การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
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     4.2   การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 
   4.2.1 การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
   4.2.2 การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
   4.2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   4.2.3 จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1.การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 
 2.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

         3.การวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด 
      4.การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว  

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
  ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

   ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 

1 การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 3 3 9 (1) 

2 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

2 3 6 (2) 

3 วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานท าให้งาน
ล่าช้าไม่เป็นไปตาม 

2 2 4 (3) 

4 การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว 2 2 4 (4) 
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  แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 

  
5      

4      

3  (2) (1)   

2  (3),(4)    

1      

      1      2      3       4      5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 

การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ ล าดับ 1  (สูง = 9 คะแนน) 

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ 2  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามก าหนด 

ล าดับ 3  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว ล าดับ 4  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

  

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 มี ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 

       
         เสี่ยงสูง (High) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

- การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลา
ราชการ 

     
       ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง                 

- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ขัน้ตอนและระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 
-วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจ
งานท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ก าหนด 
- การใช้ทรัพยากรของทางราชการ
ไปใช้งานส่วนตัว  
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3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1.การปฏิบัติงาน
ไม่เต็มตามเวลา
ราชการ 
  

3 3 1 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ 
และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพในเวลาราชการ 
3. สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติ
ราชการให้เต็มศักยภาพ 
4.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล ใน
องค์กร 
5.จัดท าคู่มือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล  
6.บุคลากรทุกคนจัดท าบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 

        

ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

2.การปฏิบัติงาน    
ไม่เป็นไปตาม  
ขั้นตอนและ 
ระเบียบที่เกี่ยว  
ข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 2 1.ให้ข้าราชการ และบุคลากรจัดท า
คูม่ือและขั้นตอนการปฏิบัติงานทุก
งาน 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือและ
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 
3. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ 
และบุคลากร ในการปฏิบัติงานตาม
คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
4.เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการและบุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
5. PLC ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/
หน่วยเพื่อให้ทราบถึงกระบวนงานที่
ปฏิบัติเป็นประจ า 
 
 

 

        

ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

3.วิเคราะห์งานไม่
เป็นไปตามภารกิจ
งานท าให้งาน
ล่าช้าไม่เป็นไป
ตามก าหนด  

2 2 3 1.ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจงานตาม
โครงสร้างของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและงานของแต่ละกลุม่งาน/
หน่วย 
2. PLC ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/
หน่วยเพื่อให้ทราบถึงกระบวนงานที่
ปฏิบัติเปน็ประจ า 
3. การส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
4.ติดตามและประเมินผลข้าราชการ 
และบุคลากร ในการปฏิบตัิงานตามคู่มือ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 

         ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดับ 
ควำม
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

4. การใช้
ทรัพยากรของทาง
ราชการไปใช้งาน
ส่วนตัว   
 

2 2   4 1.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 อย่างเคร่งครัด 
2.จัดท ามาตรการประหยัดการใช้
พลังงานของทางราชการ 
3.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล ใน
องค์กร 
4.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรใช้ทรัพยากรของทาง
ราชการเพ่ืองานของทางราชการ
เท่านั้น 
 

 

        

ทุกกลุ่ม/
หน่วย 

 



14 
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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บรรยำกำศกำรประชุมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
เกี่ยวกับกำรปฏิบตัิงำนทีอ่ำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
17 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมล้ำนเงิน 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
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17 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๑  
ที่ 144 /๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือ 
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕63 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
 

 

ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑ัได้ก ำหนดกำรประเมินควำมเสี่ยงของั
กำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตัหรือกำรข ดก นระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนัก บผลประโยชน์ส่วนรวมั
ปีงบประมำณัพ.ศ.๒๕63ััตำมนโยบำยของส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข ้นพื้นฐำนักระทรวงศึกษำธิกำรั
ภำยใต้ชื่อโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมัจริยธรรมัและธรรมำภิบำล“ป้องก นกำรทุจริต” โดยมุ่งหว งั“พัฒนำคน 
สุจริต พัฒนำงำนสุจริต พัฒนำเขตสุจริต ” 

ท ้งนี้ัเพื่อให้กำรด ำเนินงำนด งกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพัและบรรลุผลตำมเปำ้หมำย 
ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑ัจึงขอแต่งต ้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรัั
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตัหรือกำรข ดก นระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนัก บผลประโยชน์ส่วนรวมั
ปีงบประมำณัพ.ศ.๒๕63ัด งนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำแันะนำัอำนวยกำรให้กำรดำเนินงำนเกี่ยวก บประเมินควำมเสี่ยงของกำรัั

ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตัหรือกำรข ดก นระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนัก บผลประโยชน์ส่วนรวมั
ปีงบประมำณัพ.ศ.๒๕63ั ประกอบด้วย 

1. นำยรตนภูมิัััััโนส ุ ประธำนกรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑ 

2. นำยสยำมร ฐัััักุลประดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำรั
รองผู้อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขต ๑ั 

3.  นำยอวยช ยััััศรีตระกูล  ัััััักรรมกำร 
ััััััรองผู้อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขต ๑ั 
4.ัันำยเจตย์ัััััสะสะรมย์  ัััััักรรมกำร 
ััััรองผู้อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขต ๑ั 
5.  นำยสมโภชน์ัััศรีชะนำ  ัััััักรรมกำร 
ัััััรองผู้อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขต ๑ั 
6. นำงดำวนภำั น่วมเจริญ กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยก ำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
7. นำงปรียำภรณ์ั บ วคลี่ กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทร พย์ 

 

 



 

 

 

๒ 

8.  นำงอร ญญำัวงศ์ดำวัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำร 
ผู้อ ำนวยก ำรกลุ่มส่งเสริมกำรจ ดกำรศึกษำ 

9. นำงกนกเรขำั บุญยร ตน์ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

                     10. นำงสำวพรรณีั จ นทร์แก้วััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำร 
ผู้อ ำนวยก ำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ััััััััััััััััััััั11.ันำงสำวเทพีัก บปุละว นััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำรและเลขำนุกำร 
ผู้อ ำนวยก ำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร 
มีหน้ำที่ประเมินควำมเสี่ยง แัละบริหำรจ ดกำรควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนที่อำจ

ก่อให้เกดิกำรัทุจริตัหรือกำรข ดกั นระหวั่ำงผลประโยชน์ส่วนตนก บผลประโยชน์ส่วนรวมัปงีบประมำณั
๒๕62ััประกอบด้วยั 

1.ั นำยรตนภูมิัััััโนสุััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััประธำนกรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑ 

2. นำยสยำมร ฐัััักุลประดิษฐ์ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััรองประธำนกรรมกำรั
รองผู้อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขต ๑ั 

3. ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มัทุกคนัััััััััััััััััััััััักรรมกำร 
5.  นำงกนกเรขำััับุณยร ตน์ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำรและเลขำนัุกำรั 

ัััััััััััััััััััััััััััผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
6.  นำงจำรุวรรณั ัเหล็กชำยััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  น กวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร 
ััััััััััััััััััััั7.ััันำงคลอใจััอินทร์วงศ์ัััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร ั ัััััั 
ัััััััััััััััััััััััััััน กวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้ร บแต่งต ้งปฏิบ ติหน้ำที่ที่ได้ร บมอบหมำยเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยััเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรัั 

ส ่งัณัว นที ่ 17  ัเดือนัมิถุนำยนัพ.ศ.ั๒๕63 
 
 

(นำยรตนภูมิัััโนสุ) 
ััััััััััััััผู้อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขตัั1 




