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คํานํา 
 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)        
เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา 
การกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน     
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มากําหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอีกด้วย 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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สารบัญ 
 

หน้า 
คํานํา 
สารบัญ 
ส่วนท่ี ๑ บทนํา 
  1. หลักการและเหตุผล        ๑ – ๒ 
  2. วัตถุประสงค์            ๓ 
  
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for    ๔ – ๕ 
    Conflict of Interest)   

 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for    ๖ – ๘ 
    Conflict of Interest) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

  3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     ๙ – ๑๐
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง  
การใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทําให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และ
ทําให้  ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ 
ในรูปของผลประโยชน์  ทางการเงินคุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทําความผิด
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือ 
ถูกลงโทษทางอาญา  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกด้วย   

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวเิคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็น 
กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

  การวิเคราะห์ความเส่ียง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ  
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  3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ข้ันตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํา
รายงานเพ่ือนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา 
ท่ีไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน  
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ 
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง  
การควบคุม กํากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน  เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก  เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  หรือผู้บริหารซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งหน้าท่ี ท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาด 
การตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทํา 
แบบนี้เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําให้เกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการ 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
ณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
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  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจเป็นเหตุทําให้   
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ     
ไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 
การยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล  พร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต  
ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
การกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนท่ี 2 

การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ      
ความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับความเสี่ยง    
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ 
กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานท่ีไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง 
แต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
 
 
 



ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)

ลําดับ ระดับความเส่ียง
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
4 ความเสี่ยงระดับตํ่า (Low Risk : L)

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง 
ระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ 
จะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 

 
ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ
เส่ียง

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน

ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน

ตํ่า (Low) 1–3 คะแนน

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)

  
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 
 
 
 
 

 

ระดับความเสียง 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

 
1 
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Degree of Risk) 

ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน 
Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 

High Risk : H) 9-14 คะแนน 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 

Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

ระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี
จะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีได้จากการพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจาก

Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ี
Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

  
ikelihood  x Impact) 

ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) 
คะแนนระดับความ

เส่ียง 
มาตรการกําหนด 

25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  

คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  

Degree of Risk) 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 = โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

(Likelihood x Impact) 
 

10 15 20 25 

8 12 16 20 

6 9 12 15 

4 6 8 10 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

 โอกาสที	จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

Risk Profile) ท่ีได้จาก การพิจารณาจัด
และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน (Impact) และ

โดยท่ี ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ท่ีได้จากการพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจาก

และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ี

4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

สีแดง   

สีส้ม   
รับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม สีเหลือง   

สีเขียว       

๖ 

ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)   
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
     - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ซ่ึงส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน 
ท่ีเก่ียวข้อง 
     - การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  โดยเบียดบังงบประมาณ  และเวลา  ของทางราชการ 

 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - ใช้เวลาราชการไปทํางานส่วนตัว 
     - การใช้วัสดุสํานักงานทํางานส่วนตัว 
              - ใช้รถราชการไปทํางานส่วนตัว/ครอบครัว 
     - การรับงานพิเศษนอกเหนือหน้าท่ีท่ีเบียดบังเวลาราชการ 
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
    - สูญเสียงบประมาณ 
    - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
    - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
                         รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
      - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      - สร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
      - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด 
      - ประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
      - ยึดระเบียบข้อบังคับ  กฎเกณฑ์  ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 
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      - เน้นย้ําให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  สํานึกในหน้าท่ี  ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      - ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับเน้นย้ําให้ยึดถือระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยมีจรรยาบรรณใน 
การปฏิบัติงาน 
       
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ประจําปี พ.ศ. 2561 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จํานวน  4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1. ใช้เวลาราชการไปทํางานส่วนตัว 
   2. การใช้วัสดุสํานักงานทํางานส่วนตัว 
   3. ใช้รถราชการใช้งานส่วนตัว/ครอบครัว 
   4. การรับงานพิเศษนอกเหนือหน้าท่ีท่ีเบียดบังเวลาราชการ 
 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง   
ซ่ึงจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ลําดับ ปัจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ลําดับ 

ความเส่ียง 
1 ใช้เวลาราชการไปทํางานส่วนตัว 5 5 25 (1) 
2 การใช้วัสดุสํานักงานทํางานส่วนตัว 3 5 15 (2) 
3 ใช้รถราชการใช้งานส่วนตัว/ครอบครัว 3 4 12 (3) 
4 การรับงานพิเศษนอกเหนือหน้าท่ีท่ีเบียดบังเวลาราชการ 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
 
 
 
 
 
 
 



 

              ๑           ๒          ๓          ๔          ๕

                          
                โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน   สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลําดับความ

 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ใช้เวลาราชการไปทํางานส่วนตัว 
การใช้วัสดุสํานักงานทํางานส่วนตัว 
ใช้รถราชการใช้งานส่วนตัว/ครอบครัว
การรับงานพิเศษนอกเหนือหน้าท่ีท่ีเบียดบังเวลาราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
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๑           ๒          ๓          ๔          ๕ 

 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้าน

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง
ลําดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน

 ลําดับ 2  (สูงมาก = 15 คะแนน
ครอบครัว ลําดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 

การรับงานพิเศษนอกเหนือหน้าท่ีท่ีเบียดบังเวลาราชการ ลําดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน

 
(2)   (1) 

(4) (3) 
  

    

    

    

ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้าน

สําคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
คะแนน) 
คะแนน) 

 
คะแนน) 



 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ระดับความเส่ียง 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง

มีมาต
ความเสี่ยง
  

     เสี่ยงสูง (High)  จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการ
ระดับท่ียอมรับได้

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง

     ตํ่า (Low)  
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และ
ลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประถมศึกษาอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ 2561 มี ดังนี้ 
มาตรการกําหนด ปัจจัยความเส่ียง

จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือถ่ายโอน
ความเสี่ยง 

- ออกนอกสถานท่ีราชการ
  ในเวลาราชการ
- ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
  กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
- ทําให้เสียชื่อเสียง
  ความน่าเชื่อถือของ
  หน่วยงาน

จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- สูญเสียงบประมาณ
   

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง  

- ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
  กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
- สูญเสียงบประมาณ
- ทําให้เสียชื่อเสียง และ
  ความน่าเชื่อถือของ
  หน่วยงา

- 

ระดับ คือ สูงมาก สูง และ 
ลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยความเส่ียง 
ออกนอกสถานท่ีราชการ 
ในเวลาราชการ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
ทําให้เสียชื่อเสียง และ 
ความน่าเชื่อถือของ 
หน่วยงาน 
สูญเสียงบประมาณ 

ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
สูญเสียงบประมาณ 
ทําให้เสียชื่อเสียง และ 
ความน่าเชื่อถือของ 
หน่วยงาน 

- 

 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง

โอกา
ส 

 

ผล 
กระท

บ 
 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 

1. ใช้เวลา
ราชการ 
   ไปทํางาน
ส่วนตัว 

5 5 25 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ 
ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ  ข้อตกลง ของ
สํานักงาน
2. สร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมที่
สามารถ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
บุคลากรในสังกัด

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 

ม.ค
. 

61 

ก.พ
. 

61 

มี.ค
. 

61 

เม.
ย. 
61 

พ.ค
. 

61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
. 

61 

ควบคุม กํากับ ดูแลให้ 
ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ  ข้อตกลง ของ
สํานักงาน 

สร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมที่
 

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ 
บุคลากรในสังกัด 
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ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 4 

ส.ค
. 

61 

ก.ย. 
61  

  

ทุกกลุ่ม 



4. จัดทําทะเบียนคุมการขอ
ออกไปนอก
สถานที่ราชการ

2. การใช้วัสดุ 
   สํานักงาน
ทํางาน 
   ส่วนตัว 

3 5 15 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ 
ข้าราชการ 
ปฏิบัติตามตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ  ข้อตกลง ของ
สํานักงาน
2. สร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมที่
สามารถ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
บุคลากรในสังกัด
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากรปฏิ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทําทะเบียนคุมการขอ
ออกไปนอก 
สถานที่ราชการ 

ควบคุม กํากับ ดูแลให้ 
ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ  ข้อตกลง ของ
สํานักงาน 

สร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมที่
 

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ 
บุคลากรในสังกัด 

ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

       

 
 
 

  ทุกกลุ่ม 



                                                                                                                             

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง

โอกา
ส 

 

ผล 
กระท

บ 
 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 

3. ใช้รถ
ราชการ 
    ใช้งาน
ส่วนตัว/ 
    ครอบครัว 

3 4 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ 
ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ  ข้อตกลง ของ
สํานักงาน
2. สร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมที่
สามารถ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
บุคลากรในสังกัด
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้

                                                                                                                             
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 

ม.ค
. 

61 

ก.พ
. 

61 

มี.ค
. 

61 

เม.
ย. 
61 

พ.ค
. 

61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
. 

61 

ควบคุม กํากับ ดูแลให้ 
ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ  ข้อตกลง ของ
สํานักงาน 

สร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมที่
 

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ 
บุคลากรในสังกัด 

ควบคุม กํากับ ดูแลให้
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ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 4 

ส.ค
. 

61 

ก.ย. 
61  

  

กลุ่ม
อํานวยการ 



ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. การรับงาน
พิเศษ 
    นอกเหนือ
หน้าที่ 
    ที่เบียดบัง 
    เวลา
ราชการ 

2 4 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ 
ข้าราชการ แล
ปฏิบัติตามตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ  ข้อตกลง ของ
สํานักงาน
2. สร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมที่
สามารถ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
บุคลากรในสังกัด
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบั
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ควบคุม กํากับ ดูแลให้ 
ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ  ข้อตกลง ของ
สํานักงาน 

สร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมที่
 

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ 
บุคลากรในสังกัด 

ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         ทุกกลุ่ม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
       ท่ี          / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทํางานวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 ..................................  

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  ดําเนินโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปช่ัน” ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจัดทําแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  รวมท้ังนําข้อมูลผลการวิเคราะห์มา
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  ดังกล่าว  เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทําแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่าทอง  ประกอบด้วย 
    ๑.๑ นายมโน  ชุนดี   ผอ.สพป.อ่างทอง    ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นายสมปอง  คงอ่อน  รองผอ. สพป.อ่างทอง   รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นายนพปฎล  บุญพงษ์  รองผอ. สพป.อ่างทอง   กรรมการ      
    ๑.๔ นายสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผอ. สพป.อ่างทอง   กรรมการ        
    ๑.๕ นายสมชัย  ปานผาสขุ  รองผอ. สพป.อ่างทอง   กรรมการ 
    ๑.๖ นางมานพ  มณีโชติ  ผอ.กลุ่มอํานวยการ   กรรมการ         
    ๑.๗ นายโสรส  ม่ันดี   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ   
    ๑.๘ นายณนพพล  เสนาะดนตรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ   
    ๑.๙ นางชลธชิา  พงศ์ศรี  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ   กรรมการ   
    ๑.๑๐ นางนิทรา  อุ่นทรัพย์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ   
    ๑.๑๑ นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
    ๑.๑๒ นางวิภา  สาธิตะกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ    
    ๑.๑๓ นางสาวปราณี  อยู่สุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ   
    ๑.๑๔ นางธัญญารัตน์  จันทร์แก้ว        นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ๑.๑๕ นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา นิติกรชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
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    ๑.๑๖ นางสุณี  บุญเลิศ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๑๗ นายสุรสิทธิ์  ภูแฉล้ม  เจ้าพนักงานธรุการชํานาญงาน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  ให้บังเกิดผลดีและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ    
    สั่ง  ณ  วันท่ี    
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