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  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”  
 
 

  

          

                                                                            (นายรตนภูมิ  โนสุ) 

                                     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

                                     มิถุนายน 2563 
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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 

 




