
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  เขต 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด
๕

KANTINAN
Placed Image



 

 
 

คํานํา 
 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญ
และพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนด
เปนคูมือปองกันผลประโยชนทบัซอน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทํา
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา  เขต 1 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน  
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธ กิจในภาพรวมที่ เกิ ดจาก เปลี่ ยนแปลงของสถานกา รณและ เห ตุการณภายนอกที่ ส งผลต อ 
กลยุทธที่กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย 
เปาหมายกลยุทธ  โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบ 
ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร  
  2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาํเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงนิ เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือ
เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และ ไมสอดคลองกับ
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ขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํา
รายงานเพ่ือนํามาใชในการบรหิารงบประมาณ และการเงนิดังกลาว  
  4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญา 
ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปล่ียนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ที่บุคคล
น้ันรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทําน้ันอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว 
ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ 
ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือ
บริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้
เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนน้ี จะชวยใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงที่อาจ
เปนเหตุทําให   
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชือ่ถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคาํนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 



 

 
 

 
พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับย้ังการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปน
ปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
  ๒. เพื่อแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยาง
ที่ดยีืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  
  ๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตวัเลข หรือจํานวนเงนิที่ชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
1 นอยมาก มโีอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม  
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง  
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



 

 
 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสาํคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ 
จัดแบง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา  
หรือถายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีสม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเส่ียง (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 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา  เขต 1  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชเงิน และมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเก่ียวของ ซึ่งสงผลทางลบตอผูอ่ืน 
ที่เก่ียวของ 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจาง และการจางบริการ 
 - การกําหนดคุณลกัษณะวัสดุ ครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา 
 - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ การจัดหาพัสด ุ
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
  - การคัดเลือกบุคคลเขารบัราชการ 
  - การเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  - การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันไดประโยชน 
  - การเบิกคาตอบแทน 
  - การใชรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตวั 
   
 3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความนาเชือ่ถือของหนวยงาน 
 4) แนวทางการปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษา  
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน 
  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 
  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
  - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางที่ดี 
  - ยกยองเชิดชูผูเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตน 
  - เผยแพรความเสียหายจากการทุจริตแกบุคลากรใหรับทราบ 
  - ไมปกปองผูกระทําผิด 

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด



 

 
 

 
 
 
  (2) การปองกันเหตุการณหรอืพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 
  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 
  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอยางสม่าํเสมอและตอเนื่อง 
  - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - กําหนดการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
 

สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 256๕ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กําหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   2. การไม่ประหยัดการใช้สาธารณูปโภค  
   3. การไม่ประหยัดการใชน้้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลาง 
   4. การมาทำงานสายและการใช้เวลาราชการไปทำกิจกรรมส่วนตัว 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทาํใหทราบวามีความเส่ียงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1  5 (4) 
2 การไม่ประหยัดการใช้สาธารณูปโภค  2 5 10 (3) 
3 การไม่ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลาง 3 4 12 (1) 
4     3 4 12 (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาสายและใช้เวลาราชการทำกิจกรรมอื่น

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ ๑ ๕



 

 
 

 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลาํดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสีย่งและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคญัของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคญัของความเส่ียง 
ลําดับ 4  (ปานกลาง = 10 คะแนน)การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ

การไม่ประหยัดการใช้สาธารณูปโภค  ลําดับ 3  (สูง = 10 คะแนน) 
 ลําดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 
 ลําดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 
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 การไม่ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลาง
มาสายและใช้เวลาราชการทำกิจกรรมอื่น



 

 
 

 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง โดย
สามารถสรปุขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1 ประจําปงบประมาณ 256๕ มี ดังน้ี 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
--เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

     เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสีย่ง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได  

 
  
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง   
ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่ํา (Low)

 
 

 
 
 
 

 

ร้อยเอ็ด

-การไม่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนกลาง
-การมาสายและใช้เวลาราชการ
ทำกิจกรรมอื่น

-  การไม่ประหยัดการใช้
สาธารณูปโภค
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม
่เป็นไปตามระเบียบ



 

 
 

3. แผนจัดการความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยที ่
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 
ไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๕ 

ก.พ. 
6๕ 

มี.ค. 
6๕ 

เม.ย. 
6๕ 

พ.ค. 
6๕ 

มิ.ย. 
6๕ 

ก.ค. 
6๕ 

ส.ค. 
6๕ 

ก.ย. 
6๕ 

551  

   

 

    
 

         

กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรพัย 

1052  

  

         ทุกกลุมงาน 

1. การเบิกจ่ายงบประ
มาณไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

2.  การไม่ประหยัด
การใช้สาธารณูปโภค

๑.เพิ่มการตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารประกอบใบสำคัญขอเบิก
ด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดข้อผิดพลาด
ในการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
๒.ให้หน่วยงานวางแผนบริหารจัดการ
เรื่องการยืมเงินราชการ มิให้เป็นภาระแก่
หน่วยงาน จนทำให้การปฏิบัติงานใน
ส่วนอื่น 

ไม่ถูกต้องเรียบร้อย
 
หรืออาจต้อง

ขออนุมัติเงินทดรองราชการ
 
เพื่อ

ดำเนินการนี้
 
การรับชำระเงินยืมราชการ

ถ้าการรับคืนเป็นใบสำคัญ
 
ให้ออกใบรับ

 
 

ถ้ารับคืนเป็นเงินสดให้ออกใบ
เสร็จรับเงิน  เป็นหลักฐานและบันทึก
รายการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

ใบสำคัญ

๑.ให้ทำทะเบียนคุมการใช้สาธารณูปโภค
สำนักงานประจำเดือนเพื่อบันทึกและ
เปรียบเทียบยอดการใช้สาธารณูปโภค
ของทุกเดือน  หากพบมีอัตราการใช้ที่ผิด
ปกติ  ในเดือนใด ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุ
และแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



 

 
 

ปจจัยที ่
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 
ไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๕ 

ก.พ. 
6๕ 

มี.ค. 
6๕ 

เม.ย. 
6๕ 

พ.ค. 
6๕ 

มิ.ย. 
6๕ 

ก.ค. 
6๕ 

ส.ค. 
6๕ 

ก.ย. 
6๕ 

43 12 

 
 

         

กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรพัย 

๔. การมาทำงานสาย
และการใช้เวลา
ราชการทำกิจกรรม
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับงาน

1243  

 

  

 
 

         กลุม
บริหารงาน

บุคคล 

3. การไม่ประหยัด
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    รถยนต์ส่วนกลาง

๑.ให้หน่วยงานกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลือง

น้ำมันของรถราชการทุกคันไว้เป็นประจำ
ทุกปี

 
เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้จริง
 
กรณีที่เบิก

ใช้น้ำมันเป็นจำนวนมากและอัตราการสิ้น
เปลืองน้ำมันสูงผิดปกติมากไม่สมเหตุผล
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๑.ข้าราชการที่ ไม่ทํางาน หรือเอาเวลา
ราชการไปทํางานอื่น เป็นความผิดวินัย
ตามมาตรา ๘๒ (๕)แห่งพระราชบัญญัติ
ิระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
 เมื่อผู้บังคับบัญชาทราบจะต้องทําการ
ดําเนินการทางวินัย หากผู้บังคับบัญชา
ผู้ใดละเลยหรือไม่สุจริตก็จะมี
ความผิดตามมาตรา ๙๐



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

คณะผูจัดทํา 

 

1. ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เขต 1 

2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา  เขต 1 

3. ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

4. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรพัย 

5. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

6. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

7. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

8. ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 

9. ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

10. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

12. ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด



  

 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ที่   340 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัตงิาน                                     

     ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

                ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ดำเนินงานตามโครงการแก้ไขความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบ ัต ิงานท ี ่อาจ เก ิดผลประโยชน์ท ับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไดน้ี้มากําหนด
เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดังนี ้

1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
1.1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1    ประธานการมการ 
1.2  นายปริญญา  นวลรักษา  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รองประธานการมการ 

     1.3  นายสุกิจ  กลางสุข  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    กรรมการ 
     1.4  นางศิริวรรณ  พลเศษ  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  กรรมการ 
     1.5  นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ ์ ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล   กรรมการ 
     1.6  นางเย็นใจ อินทร์งาม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
     1.7  นางอรวรรณ หงส์พันธ์    ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
     1.8  นางสาวพสิมัย  นันทเสนา   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
     1.9  นางสายพิณ  ประดจุพงษ์เพชร    ผอ.กลุม่บริหารการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
     1.10 นายสุพจน์  บานไธสง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 1.11  พ.จ.ต.พงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า รักษาการ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี   กรรมการ 
 1.12  นายดำริ  จันทรวิภาค  ผอ.กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 
 1.13  นายไกรศักดิ์  ภูศรี    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 1.14  นายสมัย  สลักศิลป ์    ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลฯ     กรรมการ/เลขานุการ 
 1.15 นางยุภาพิน  ทึนหาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 1.16 นางสาวนิษชนก   อินอุ่นโชติ      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้ข้อเสนอแนะแนะแนวทางในการดำเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 



2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
2.1 นายปริญญา  นวลรกัษา  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1   ประธานการมการ  
2.2 นายสมัย  สลักศลิป ์  ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลฯ  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายรณชัย ศรสีุธัญญาวงศ์  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ    กรรมการ  
2.4 นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.5 นางสาวอรจิต อุดมฤทธ์ิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.6 นายประสบชัย ทินบุตร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.7 นายเรืองศิลป ์เห็มชัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.8 นางมณ ีผ่านจงัหาร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.9  นางสาวสัมพันธ์ เอกรกัษา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.10 นางดวงใจ  สังฆะวัน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.11 นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูม ิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.12 นางสาวคณัฐชนน จันทรฟ์้าเลื่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.13 นางวชัราภรณ ์ อุ่นสมยั  นกัวิชาการพสัด ุ    กรรมการ 

2.14 นางอรวรรณ  หงส์พันธ์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.15 นางเย็นใจ  อินทร์งาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
2.16 นางสาวสุปราณี สาขี   นักวิชาการพัสด ุ    กรรมการ  
2.17 นางสาวทพิญา ศุภฤกษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
2.18 นางนันทพร  มูลภักดิ ์  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
2.19 นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ  
2.20 นางสาวอารยา รุ่งโรจน์             นกัทรพัยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ  
2.21 นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการ  
2.22 พ.จ.ต.พงษ์พันธ์   พันธ์หนองหว้า     นิติกรปฏิบัติการ    กรรมการ 
2.23 นางสาวเพชรรัตน์  วงศ์คุย  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   กรรมการ  
2.24  นายปิยพัฒน์  ไทยสงคราม  เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ  
2.25  นายบุญลักษณ์   รักด่านกลาง   ลูกจ้างช่ัวคราว                                   กรรมการ 
2.26 นางยุภาพิน ทึนหาร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ  

       2.27  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ       นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

               มีหน้าที่ วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และวางแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาการประเมนิ
ในปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด 
       ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย ให้บังเกิดผลดีแกท่างราชการ  
และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทราบต่อไป 

      สั่ง ณ วันที่  15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564                                                                             

                                                          
                                                         (นายสุภาพ  วงษามาตย์) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   



 

 



 

 

 

 



ยุทธศาสตรช์าติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระยะท่ี 3 

(พ .ศ .2560- 2564)

แนวทางในการกำหนดนโยบายการกำหนดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต



คดีทุจริตไดร้บัการด าเนินคดีอยา่ง

รวดเร็วและมีปริมาณลดนอ้ยลง 

ประเทศไทยไดร้บัการยอมรบัจากนานาประเทศ

ในเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ประเทศไทยมีความน่าเช่ือถือ

ในการท าธุรกิจและลงทุนของ

ภาคเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศดีขึ้ น

สงัคมเกิดสภาวะการลงโทษ

ทางสงัคมกดดนัและไม่

ยอมรบัพฤติกรรมการทุจริต

ประชาชนทุกช่วงวยัเกิดความละอายใจ

ในการท าการทุจริตและไมย่อมใหผู้อ่ื้น

กระท าการทุจริต
ประชาชนทุกช่วงวยัมีฐานความคิดในการ

แยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบั

ผลประโยชน์ส่วนรวมได้

รฐับาลมีเจตจ านงทางการเมืองใน

การต่อตา้นทุจริตตามเจตจ านง

ทางการเมืองของประชาชน

รฐับาลน าเจตนารมณท์างการเมือง

ในการต่อตา้นการทุจริตไปสู่

การปฏิบติัอยา่งเป็นรปูธรรม

การทุจริตของเจา้หนา้ท่ีรฐักระท าได้

ยากและถูกยบัยัง้ไดอ้ยา่งเท่าทนั

ดชันีการรบัรูเ้ร่ือง

การทุจริตของ

ประเทศไทย 

มีแนวโน้มท่ีดีขึ้ น

หน่วยงานภาครฐัมีการด าเนินงาน

ตามภารกิจอยา่งโปรง่ใส

ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบการทุจริต

ผูก้ระท าความผิดไดร้บัการ

ลงโทษอยา่งเป็นรปูธรรม

ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีรฐั

เกรงกลวั

ต่อการกระท าการทุจริต

การทุจริตเชิงนโยบายมีโอกาส

เกิดขึ้ นไดน้้อยลง

นโยบายของรฐัน าไปสู่การปฏิบติั

ใหเ้กิดผลประโยชน์ของประชาชน

อยา่งครบถว้นตามวตัถุประสงค์

การป้องกนั

และปราบปราม

การทุจริตในประเทศไทย

(พ.ศ. 2560 – 2564)

ประชาชนและสงัคม

ต่ืนตวัและไมท่นต่อ

การทุจริตทุก

รูปแบบ

ว งล้อ อนาคต

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 - 2564

กลไกและกระบวนการ

ป้องกนัการทุจริต 

มีความเขม้แข็งและเท่า

ทนัต่อสถานการณ์

การทุจริต

กระบวนการนโยบาย

มีความโปรง่ใส เป็นไป

ตามหลกัธรรมาภิบาล

และเกิดผลประโยชน์ต่อ

ประชาชน

กลไกและกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต

มีความรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ

และทรงพลงั

เจตจ านงทางการเมือง

(Political will) 

ในการต่อตา้นการ

ทุจริตด ารงอยู่

อยา่งต่อเน่ือง



วิ สั ย ทั ศ น์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต

( Z e r o  T o l e r a n c e  &  C l e a n  T h a i l a n d )



พั น ธ กิ จ

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจ ริต 

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่ วนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตทั้ ง ระบบ 

ให้มีมาตรฐานสากล



เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู ้การทุจริต 

(Corrupt ion Percept ions Index:  CPI) 

สูงกว่าร้อยละ 50



พนัธกิจ : สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทุจริต ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่วนแบบบรูณาการ

และปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหม้ีมาตรฐานสากล

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกวา่รอ้ยละ 50

วตัถุประสงคท์ี่ 1 

สงัคมมีพฤติกรรม

ร่วมตา้นการทุจริตในวงกวา้ง

วตัถุประสงคท์ี่ 2 

เกิดวฒันธรรมทางการเมือง 

(Political Culture) 

มุง่ตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน

วตัถุประสงคท์ี่ 3

การทุจริตถูกยบัยัง้อยา่งเท่าทนั

ดว้ยนวตักรรม กลไกป้องกนั

การทุจริตและระบบบริหารจดัการ 

ตามหลกัธรรมาภิบาล

วตัถุประสงคท์ี่ 4

การปราบปรามการทุจริตและ

การบงัคบัใชก้ฎหมาย

มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและไดร้บั

ความร่วมมอืจากประชาชน

วตัถุประสงคท์ี่ 5

ดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ของประเทศ

ไทยมีค่าคะแนนในระดบัท่ีสูงข้ึน

วสิยัทศัน์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

ยุทธศาสตรท่ี์ 6

ยกระดบัคะแนนดชันี

การรบัรูก้ารทุจริต

(Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 

สรา้งสงัคม

ท่ีไม่ทนตอ่การทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี์ 3

สกดักั้นการทุจริต

เชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรท่ี์ 4

พฒันาระบบป้องกนั

การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตรท่ี์ 5

ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการ

การปราบปราม

การทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี์ 2

ยกระดบัเจตจ านง

ทางการเมืองในการ

ตอ่ตา้นการทุจริต



ยุ ทธศาสตร์ ท่ี  1

สร้างสังคม

ที่ ไ ม่ทนต่อการทุ จริ ต

1. ปรบัฐานความคิดทุกชว่งวยั ตั้งแต่ปฐมวยัใหส้ามารถ

แยกระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวม

2. ส่งเสริมใหม้ีระบบและกระบวนการ

กล่อมเกลาทางสงัคมเพื่อตา้นทุจริต

3. ประยุกตห์ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นเคร่ืองมือตา้นทุจริต

4. เสริมพลงัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน

เพื่อต่อตา้นการทุจริต

 กล่อมเกลาทางสงัคมทุกช่วงวยั ตั้งแต่ปฐมวยั

 พฒันานววตักรรมส่ือการเรียนรู ้

 พฒันาจิตส านึกสาธารณะ

 ส่ือสารทางสงัคมเพื่อปรบัเปล่ียนพฤติกรรม

 เสริมบทบาทส่ือมวลชนและองคก์รวชิาชีพ

 พฒันามาตรวดัทางสงัคม

 ปรบัใชใ้นการกล่อมเกลา

พฒันาหลกัสูตร/ปรบัรูปแบบและวิธีการน าเสนอ

 พฒันาระบบและองคค์วามรู ้

 มุง่เน้นปลูกฝังจิตส านึก ปรบัฐานคิด

 พฒันาหลกัสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การถ่ายทอด ในทุกระดบั

 พฒันา/ปรบัปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และประกาศใชอ้ยา่งจริงจงั

 สรา้งชุมชนเฝ้าระวงั ต่อตา้นการทุจริต

 Social Sanction 
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ยกระดับ เจตจ  านง

ทางการ เ มื อ ง

ในการต่ อต้านการทุ จ ริ ต

2. เร่งรดัการก ากบัติดตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ

เจา้หนา้ท่ีรฐัในทุกระดบั

1.พฒันากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมือง

ในการต่อตา้นการทุจริตต่อสาธารณชน

4.พฒันาระบบการบริหารงบประมาณดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไ้ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีท่ีมีสดัส่วนเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา

5. ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนต่อตา้น
การทุจริตส าหรบัภาคเอกชนและภาคประชาชน 

โดยรฐัใหก้ารสนับสนุนทุนตั้งตน้

6. ประยุกตน์วตักรรมในการก ากบัดูแลและ
ควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมือง

ของพรรคการเมืองท่ีไดแ้สดงไวต่้อสาธารณะ

 ก าหนดใหนั้กการเมืองตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต

 จดัท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองและเผยแพร่ใหแ้ก่ประชาชน

 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากบัติดตามมาตรฐาน    

ทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจา้หนา้ท่ีรฐั 

 ศึกษา/วิเคราะหแ์นวทางปฏิบติัทั้งในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน

 ประสานความร่วมมือระหวา่งภาคส่วน

 เสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดบัประชาชน

 ศึกษาวเิคราะหแ์นวทาง/จดัท าแผนการปฏิรูประบบการจดัสรรงบประมาณ

 ก าหนดพรรคการเมืองแสดงแนวทางนโยบาย/งบระมาณ

ก่อนการเลือกตั้ง

 จดัท าระบบฐานขอ้มลูการก ากบัติดตามโครงการ

ท่ีด าเนินการตามนโยบายของพรรคการเมือง

 ศึกษาแนวทาง

 พฒันาตวัแบบกองทุน

3. สนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์

และมาตรการส าหรบัเจตจ านงในการต่อตา้นการทุจริต
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สกัดกั้ นก าร ทุ จริ ต

เ ชิ งน โยบาย

2. การรายงานผลสะทอ้นการสกดักั้น
การทุจริตในวงจรนโยบาย (Policy cycle feedback)

1. วางมาตรการเสริมในการสกดักั้น
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

• ขั้นการกอ่ตวันโยบาย (Policy formation)

• ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)

• ขั้นตดัสินใจนโยบาย (Policy Decision)

• ขั้นการน านโยบายไปปฏิบติั (Policy Implementation)

• ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)

3. การพฒันานวตักรรมส าหรบัการรายงานและ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบติั

 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 

 เกณฑช้ี์วดัความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)

 เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารนโยบาย

 พฒันากรอบก าหนดนโยบาย

 พฒันาแนวปฏิบติัการยอมรบันโยบายและรบัผิดชอบสงัคม

 วิเคราะหค์วามเส่ียงและการใชจ้า่ยงบประมาณ

 เสริมสรา้งความโปร่งใสกระบวนการพิจารณากฎหมาย

 ก าหนดบทลงโทษฝ่าฝืนจริยธรรม

 สรา้งกลไกตตรวจสอบฝ่ายบริหาร

 พฒันานวตักรรมเพ่ือเสริมสรา้งความโปร่งสา

 บรูณาการรติดตามนโยบาย

 จดัตั้งหน่วยงานกลางการบรูณาการและประมวลผลขอ้มลู

4. ส่งเสริมใหม้ีการศึกษา วเิคราะห ์

ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบาย

ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 น านวตักรรมและเทคโนโลยีใชติ้ดตาม

และตรวจสสอบนโยบายรฐั

 ศึกษาวเิคราะห/์เผยแพร่องคค์วามรูต้รวจสอบ

นโยบายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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พัฒนาระบบ ป้องกัน

การทุ จ ริ ต เ ชิ ง รุ ก

5. การพฒันา วิเคราะหแ์ละบูรณาการระบบการประเมินดา้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อ

เช่ือมโยงกบัแนวทางการยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

6. สนับสนุนใหภ้าคเอกชน
ด าเนินการตามหลกับรรษัทภิบาล

7. พฒันาสมรรถนะและองคค์วามรู ้
เชิงสรา้งสรรคข์องบุคลากรดา้นการป้องกนัการทุจริต

8. การพฒันาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตาม
อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต 

ค.ศ. 2003

2. สรา้งกลไกการป้องกนัเพื่อ
ยบัยัง้การทุจริต

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกนัการทุจริต

3. พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต

4. พฒันารูปแบบการส่ือสารสาธารณะ
เชิงสรา้งสรรคเ์พื่อปรบัเปล่ียนพฤติกรรม

 เคร่ืองมือ/กลไกใน

การตรวจสอบ/ยบัยัง้

 ระบบงาน

 แนวคิด 

 มาตรการ

 Marketing in Public Sector

 Content

 Theme 

 Online Public Sector Trends 

 พฒันาเกณฑม์าตรฐาน/บรูณาการระบบประเมิน

 Cooperate Governance  

 Creative Thinking

 Competency Trends  

 นโยบายแนวปฏิบติั

 ปรบัปรุงประมวลจริยธรรม

 แนวทางจดัซ้ือจดัจา้ง

 แลกเปล่ียนข่าวสาร
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ปฏิ รูปกลไกและกระบวนการ

การปราบปรามการทุ จ ริ ต

2. ปรบัปรุงการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและ
ความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นและหน้ีสิน

1. ปรบัปรุงระบบรบัเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริต

ใหมี้ประสิทธิภาพ

3. ปรบัปรุงกระบวนการและพฒันากลไกพิเศษ
ในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ

4. ตรากฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตใหเ้ท่าทนัต่อพลวตัรของการทุจริต

และสอดคลอ้งกบัสนธิสญัญาและมาตรฐานสากล

5. บรูณาการขอ้มลูและขา่วกรองในการปราบปรามการทุจริต

6.การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุม้ครองพยานและผูแ้จง้เบาะแส
และเจา้หน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

7. พฒันาสมรรถนะและองคค์วามรูเ้ชิงสหวทิยาการของ

เจา้หน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

9. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินคดีทุจริตระหวา่งประเทศ

 การปรบัปรุงกฎหมาย/ระเบียบใหก้ระบวนการมีประสิทธิภาพ

 สรา้งความเชื่อมัน่

 เชื่อมโยงการขา่วและฐานขอ้มูล เพื่อลดความล่าชา้ ซ ้าซอ้น

 Whistleblower , คุม้ครองเจา้หน้าท่ี , ก าหนดรางวลัแจง้เบาะแส

พฒันาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหว

และความถูกตอ้ง (smart audit system)

 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

 ศึกษาและวิเคราะหป์รบัปรุงกฎหมาย

 จดัล าดบัความเสียหาย/เร่งด่วน/ความถ่ี

 บรูณาการหน่วยงานตรวจสอบถ่วงดุล

 พฒันาระบบฐานขอ้มลู

 จดัตั้งศูนยก์ลางข่าวกรอง (Intelligence agency)

 ร่วมมือแลกเปล่ียนขอ้มลูขา่วกรองร่วมกบัส่ือ/ภาคประชาสงัคม

พฒันาองคค์วามรู/้ทกัษะ/ขีดความสามารถ

แลกเปล่ียน/การเสริมความรูใ้นรูปแบบสหวิชาการ 

 สรา้งระบบการแบ่งปันความรู ้(Knowledge Sharing)

8. การเปิดโปงผูก้ระท าความผิดให้
สาธารณชนรบัทราบและตระหนักถึงโทษของ

การกระท าการทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด

 Fast  track
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ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ 

(Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทย

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

เพื่อยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจริต

(Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย
1. ศึกษา และก ากบัติดตาม

การยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : 

CPI) ของประเทศไทย

 วิเคราะหแ์ละเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติฯ  

จดัท า Strategy Map 

 ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ

 ศึกษาระเบียบวิธีวิจยั (Methodology) ของแหล่งขอ้มลู

ท่ีใชส้ าหรบัการจดัอนัดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (CPI)

 บรูณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

 เร่งรดั และก ากบั ติดตามการด าเนินการ

 การจดัการการรบัรู ้(Perceptions)



คณะอนุกรรมการ

การด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าตฯิ 

ระดบัจงัหวดั

คณะอนุกรรมการบรหิารยุทธศาสตรช์าตฯิ 

ระดบักระทรวง หรือหน่วยงานเทียบเท่า

คณะกรรมการ บู รณาการ

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระดบัชาติ

คณะอนุกรรมการวิชาการ

และนวตักรรมป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติ

คณะอนุกรรมการกองทุน

ตอ่ตา้นการทุจรติ

และส่งเสริมการมีส่วนรว่ม

ของประชาชน

คณะอนุกรรมการอื่นๆ

คณะอนุกรรมการตดิตาม

และประเมินผล

การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรช์าตฯิ

ส่วนปฏิบตักิารพิเศษ

(กลไกตรวจสอบเฉพาะกิจ)

กลไกการด า เ นินงานตามยุทธศาสตร์ชา ติ

คณะอนุกรรมการอ านวยการและบรหิาร

งบประมาณแบบบูรณาการ

ตามยุทธศาสตรช์าตฯิ



คณะก ร รมก า ร บู รณ า ก า ร

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระดบัชาติ

นายกรฐัมนตรี   ประธาน   และ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

รองนายกรฐัมนตรีท่ีไดร้บัมอบหมาย

ประธานร่วม

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

อยัการสูงสุด

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม

ปลดักระทรวงกลาโหม

ปลดักระทรวงการคลงั

ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาติ

ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ

เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

เลขาธิการคณะรฐัมนตรี

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

ประธานกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นประชาสงัคม

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นส่ือมวลชนและการประชาสมัพนัธ์

กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

รองประธาน



น าไปสู่การปฏิบัติ

ไ ด้อ ย่ า ง ไ ร ?

ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต  ร ะ ย ะ ท่ี  3  

ยุทธศาสตร์ชาติ



SWOT ANALYSIS

หน่วยงานท า SWOT ANALYSIS 

เ พื่ อ เ ลื อ ก ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์

และกลยุทธท่ี์สอดคลอ้ง

สรา้งสงัคมท่ี

ไมท่นต่อ

การทุจริต

ยกระดบัเจตจ านง

ทางการเมือง

ในการต่อตา้นการทุจริต

สกดักั้น

การทุจริต

เชิงนโยบาย

พฒันาระบบ

ป้องกนั

การทุจริตเชิงรุก

ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการ

การปราบปรามทุจริต

ยกระดบัคะแนนดชันี

การรบัรู ้

การทุจริตของประเทศไทย



โครงการ เน้น พ้ืน ท่ีโครงการสหยุทธ์

สรา้งสงัคมท่ี

ไมท่นต่อ

การทุจริต

ยกระดบัเจตจ านง

ทางการเมือง

ในการต่อตา้นการทุจริต

สกดักั้น

การทุจริต

เชิงนโยบาย

พฒันาระบบ

ป้องกนั

การทุจริตเชิงรุก

ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการ

การปราบปรามทุจริต

ส น อ ง ห ล า ย ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ชั ด เ จ น  มี I m p a c t ใ ช้ ร่ ว ม ทุ ก จั ง ห วั ด  / ป รั บ ใ ช้ ใ น พื้ น ท่ี พิ เ ศ ษ

ยกระดบัคะแนนดชันี

การรบัรู ้

การทุจริตของประเทศไทย

ก าหนดแผนงาน / โครงการ  ที่ มี ค ว ามยั ง่ ยื น  

ส อดค ล้อ ง ต า ม ยุ ท ธศ า สต ร์ ช า ติ ฯ  ร ะ ย ะ ท่ี  3  แ ล ะ ก า ห นด ง บป ร ะ ม าณ

B U D G E T



ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ

361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000

โทรศพัท ์0 2528 4800  สายด่วน ป.ป.ช. 1205  โทรสาร 0 2528 4913
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