
1. หลักการและเหตุผล  

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน

บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน

กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความ

เป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผล

ประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ

ผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆตลอดจนโอกาสในอนาคต

ต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  

อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่อง

ดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสุ่การถูกกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับ

ซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict  of interest : COI) เป็น

ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรง

ขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศอีกด้วย  

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO  (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ

เส่ียง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเส่ียงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ

ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(StrategicRISK:S) หมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ

ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการ

ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้อองกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร 

ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  



2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(OperationalRISK:O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนิน

โครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial RISK: F) เป็นความเสี่ยงเกี ่ยวกับการบริหารงบประมาณและ

การเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น

ความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ

ขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำ

รายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

4.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(ComplianceRISK:C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความ

ไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ  

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ

เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้งการ

ควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

2)ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ 

สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

รวมถึงการทำผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 

ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคล

นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึง่การกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว   ท้ัง

เจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง

ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ 

ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ 

บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ 



ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้

เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหาย

จากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของ

การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริต

มากเท่านั้น  

  การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนีน้ำเอาความเส่ียงในด้านต่างๆมาเนินการ

วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแก้วเขต1 การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้วเขต1 ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำ

ใหไ้ม่เพียงพอ   

          1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ   

  2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  

  3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยดึมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 

และเพื่อกำหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัย

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

 2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

        2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

        3.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น

แบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  



         4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ประชาชน 

 

ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (RisK Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ

ความเส่ียงต่างๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเส่ียง

โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ ระดับ

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ 

กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (LiKELihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ  โอกาสที่เกิด  คำอธิบาย  

5 สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ  

4 สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  

3 ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  

2 น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  

1 น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน(บุคลากร)  

ระดับ  โอกาสที่เกิด  คำอธิบาย  

5 สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  

4 สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

3 ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการทางานท่ีไม่เหมาะสม  



2 น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  

1 น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา จาก 
ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

 กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ(โอกาส ×ผลกระทบ) 
กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of RisK)  

ลำดับ  ระดับความเสี่ยง  ช่วงคะแนน  

1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน  

2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน  

3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน  

4 ความเส่ียงระดับต่ำ(Low Risk : L)  1-3 คะแนน  

 

 

 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง  (Risk  Profile)  ท่ีได้จากการพิจารณา
จัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน(Impact) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ีซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ 
สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความ  

เสี่ยง  

มาตรการกำหนด  การแสดงสีสัญลักษณ์  

 
 เส่ียงสูงมาก (Extreme)  15-25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมินซ ้ำ  

หรือถ่ายโอนความเส่ียง  

สีแดง  

เส่ียงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(LiKELihood x Impact) 

 



ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความ  

เสี่ยง  

มาตรการกำหนด  การแสดงสีสัญลักษณ์  

 
 ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน  ยอมรับความเส่ียง แต่มี  

มาตรการควบคุมความเส่ียง  

สีเหลือง  
 

 
 

 
  

ต่ำ(Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of RisK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

 

 

 

 

 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1  

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมสระแก้ว เขต 1 มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
  1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  -   กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน   และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
  -  กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ เอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  - การรับเงิน – จ่ายเงินงบประมาณ  
  - การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
  - การเอื้อประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ 
หลังจากระยะเวลาท่ีกำหนด ส่งผลทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า  
  - การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการต่างๆ ความเส่ียงท่ีจะใช้อำนาจหน้าท่ี เพื่อคัดเลือกโรงเรียน 
ให้สามารถเข้าร่วมโครงการนั้นๆ โดยการให้ข้อมูล ให้คำแนะนำหรือให้คะแนนกับโรงเรียน ผู้บริหาร หรือครู ท่ีสมัคร 
เข้าร่วมโครงการ และการใช้ความสัมพันธ์ ความสนิทคุ้นเคย เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก มากกว่าตามหลักเกณฑ์/ 
เงื่อนไข  
  - ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดทำเอกสารเบิกจ่าย  
  - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลท่ีรู้จัก/หรือได้รับคำส่ังของผู้บังคับบัญชาก่อน  
  - โอนเงินให้บุคคลท่ีต้องการใช้เงินด่วน โดยท่ีเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยังไม่ครบ  
  - การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ ท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำไม่ 
ถูกต้อง เช่น การดำเนินการทางวินัย จะปรากฏท้ังในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบในกลุ่มงานวินัย ซึ่งจะมีการ
ร้องขอกดดันหรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงทำให้การตรวจสอบ/การสอบสวนไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีวางไว้  
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ  

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
  - สูญเสียงบประมาณ  
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี  
  - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือของข้าราชการครู หน่วยงานต่างๆและประชาชน
ท่ัวไป  
  - การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการทุจริต อาจได้รับการลงโทษทางวินัย ถ้าพฤติกรรม 
ดังกล่าวมีมูลความจริง  
  4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
   (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
   - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ  
   - เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตสำนึกท่ีสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี เป็นประจำ  



   - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี  
   - ช่ืนชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้แก้เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีการปฏิบัติงานดีเด่น  
   - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างท่ีดี  

   (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน   เช่น  

   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  
   - การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
   - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
   - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน กำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  
  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
  2. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
  3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
  4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนำผลท่ีได้มา
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของ
หน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็น
ความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 

2 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 5 15 (2) 

3 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 3 4 12 (3) 

4 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอน 

และระเบียบ 
2 4 8 (4) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิความเส่ียง (RiskMap)ได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)  

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ล าดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน)  

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  ล าดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)  

  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ  ล าดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน)  

  จากตารางวิเคราะห์ความเสี ่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี ่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง 
และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ประจำปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 

  



ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเส่ียง 

เส่ียงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือ

ถ่ายโอน ความเส่ียง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป

ตามระเบียบ 

- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง 

ตามระเบียบ 

เส่ียงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงและ

มี 

มาตรการลดความเส่ียง เพื่อให้อยู่ใน

ระดับท่ี ยอมรับได้ 

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ

ควบคุม ความเส่ียง 

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่

เป็นไป ตามข้ันตอนและระเบียบ 

ต่ำ(Low)   

 

 

 

 



 

3. แผนการดำเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ปัจจัยที่จะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
64 

ก.พ.

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย.

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1. กระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่เป็นไปตาม 

ระเบียบ 

5  5  25  1.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และ

บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ

อย่างเคร่งครัด  

2. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุก

ครั้ง 

3. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน

ด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  

4. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและ

บุคลากรให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อ

จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

         

ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ฝ่ายบริหารงาน 

งบประมาณ 



 

ปัจจัยที่จะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
64 

ก.พ.

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย.

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

2. การเบิกจ่าย 

งบประมาณท่ีไม่

ถูกต้องตาม 

ระเบียบ 

3 5 15 1. ควบคุมกำกับดูแลใหข้้าราชการและ

บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย

การเงิน และการคลังอย่างเคร่งครัด  

2. ควบคุมกำกับดูแลข้าราชการ และ

บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์

การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น 

การปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ 

อย่างเคร่งครัด 

 

          

3. การเอื้อ 

ประโยชน์ต่อ พวก

พ้อง 

3 5 12 1. ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ

บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ

โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 

2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 

การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ

ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ  

          



 

ปัจจัยที่จะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
64 

ก.พ.

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย.

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ

บุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือการประเมินความ

เส่ียงโรงเรียน  

4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย

งาน 

 



 

ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 


