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โรงเรียนบ้านละเอาะ ดําเน ินการวิเคราะห ์ความเส ่ียงเกี ่ยวก ับการ ปฏิบ ัต ิงานที ่อาจเก ิด
ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน โดยวิเคราะห ์ความเส ่ียงเกี ่ยวก ับการปฏิบ ัต ิงานที ่อาจเก ิดผลประโยชน ์ท ับ ซอ้น ตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือกำหนด
มาตรการสำค ัญเร ่งด ่วน เชิงร ุกในการป ้องก ันการท ุจร ิต กำรบร ิหารงาน ที ่โปร ่งใส ตรวจสอบได้ และการแก ้ไขป ัญหา
การกระทําผ ิดวิน ัยของเจ ้าหน ้าที ่ร ัฐที ่เป ็นป ัญหาสำค ัญและพบบ ่อยนอกจากนีย้ ังนำความเส ่ียงเกี ่ยวก ับการปฏิบ ัต ิงาน
ที ่อาจเก ิดผลประโยชน ์ท ับซ ้อนที ่ได ้น ้ีมีกําหนดเป ็นคู ่ม ือป ้องก ันผลประโยชน ์ท ับซ ้อน โรงเรียนบ้านละเอาะออกด ้วย 
เพ่ือใหบ้รรล ุเป ้าหมายตามย ุทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด ้วยการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
 
 
 
 
 
 

        โรงเรียนบ้านละเอาะ



3  

 
 
 
 

สารบัญ 
 
 

หน้า 
คำนา 2 
สารบัญ 3 
สว่นท่ี ๑ บทนํา 

1. หล ักการและเหตผุล 4 - 5 
2. ว ัตถุประสงค์ 6 

 
 

สว่นท่ี 2 การว ิเคราะห ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. กํารวิเคราะห์ความเส ่ียงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น (Risk Assessment for 7 - 8 
Conflict of Interest) 
2. กํารวิเคราะห์ความเส ่ียงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น (Risk Assessment for 9 - 11 
Conflict of Interest) โรงเรียนบ้านละเอาะ 
3. แผนจ ัดการความเสี่ยงป ้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 12 - 15 



4  

 

ส่วนที ่1 
บทนํา 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
 

การม ีผลประโยชน ์ท ับซ ้อนถ ือเป ็นการท ุจร ิตคอร ์ร ัปชั่นประเภทหน ่ึงเพราะเป ็นการแสวงหา 
ประโยชน ์ส ่วนบ ุคคลโดยการละเม ิดต ่อกฎหมายหรือจร ิยธรรมด ้วยการใช ้อำนาจในตำแหน ่งหน้าที ่ไปแทรกแซง 
การใช้ด ุลยพิน ิจในกระบวนการต ัดส ินใจของเจ ้าหน ้าที ่ของร ัฐ จนทําให ้เก ิดการละทิ ้งค ุณธรรมในการปฏ ิบ ัต ิ
หน ้าที ่สาธารณะ ขาดความเป ็นอิสระ ความเป ็นกลาง และความเป ็นธรรม จนส ่งผลกระ ทบต ่อประโยชน์ 
สาธารณะของสว่นรวม และทำให้ผลประโยชน์หล ักขององค์กร หนว่ยงาน สถาบันและสังคมต้องส ูญเสยีไป โดย 
ผลประโยชน ์ที ่ส ูญเส ียไปอำจอย ู่ในร ูปของผลประโยชน ์ทางการเง ิน ค ุณภาพการให ้บร ิการ ความเป ็นธรรมใน 
ส ังคม รวมถ ึงค ุณค ่า ตลอดจนโอกาสในอนาคตต ้ังแต ่ระด ับองค ์กรจนถ ึงระด ับส ังคม อย ่างไรก ็ตาม 
ท ่ามกลางผ ู้ที ่จงใจกระทําความผ ิด ย ังพบผ ู้กระทําความผ ิดโดยไม ่เจตนำหร ือไม ่ม ีความร ู้ในเร ่ืองด ังกล ่าว
ออกเป็น จำนวนมาก จนนำไปส ู่การถ ูกกล ่าวหาร ้องเร ียนเรือ่งท ุจร ิตหร ือถ ูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน ์ท ับ
ซ ้อน หร ือ ความข ัดแย ้งก ันระหว ่างผลประโยชน ์ส ่วนตนและผลประโยชน ์ส ่วนรวม (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจ ุบันที ่เป็นบ ่อเกิดของปัญหาการทุจรติประพฤต ิ
มิชอบในระด ับท่ี รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหล ักธรรมาภิบาลและเป็นอ ุปสรรคต่อการพ ัฒนา
ประเทศ อ ีกด้วย 

 
 

โรงเรียนบ้านละเอาะ ดําเนินการว ิเคราะห์ความเส ่ียงเก่ียวก ับ การปฏิบ ัต ิงานที ่อาจเก ิด
ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน  โดยวิเคราะห ์ความเส ่ียงเกี ่ยวก ับการปฏิบ ัต ิงานที ่อาจเก ิด ผลประโยชน์ทับซอ้นตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน ์ทับซอ้น 

การว ิเคราะห ์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสีย่งที ่เป็นระบบในกํารบร ิหาร 
ป ัจจ ัยแ ละควบคุ มกร ะบว นกา รป ฏิ บ ัติงานเ พ่ื อลดมูลเห ตุของโอกา สที่จ ะท ำใ ห้เกิดควา มเสียหา ยจากการ
ปฏ ิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

ประเภทของความเสีย่ง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
1. ความเส ่ียงด ้านกลย ุทธ ์(Strategic Risk: S) หมายถ ึง ความเส ่ียงเกี ่ยวก ับการบรรล ุ

เป้าหมายและพันธก ิจในภาพรวมที ่เก ิดจากเปล ่ียนแปลงของสถานการณ ์และเหต ุการณ ์ภายนอกที ่ส ่งผลต ่อกล 
ย ุทธที ่กําหนดไว ้ และการปฏิบ ัต ิตามแผนกลย ุทธไม ่เหมาะสม รวมถ ึงความไม ่สอดคล ้องก ันระหว ่างนโยบาย 
เป ้หมายกลย ุทธ โครงสร ้างองค ์กร ภาวการณ ์แข ่งข ัน ทร ัพยกรและสภพแวดล ้อม อันส ่งผลกระทบ ตอ่
ว ัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค ์กร 

2. ความเส ่ียงด ้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี ่ยวข ้องก ับประส ิทธิภาพ 
ประส ิทธิผล หร ือผลการปฏิบ ัต ิงาน โดยความเส ่ียงที ่อาจเก ิดขึ ้นเป ็นความเส ่ียงเน ่ืองจากระบบงานภายในของ 
องค ์กร/กระบวนการเทคโนโลย ี หร ือนวัตกรรมที ่ใช้/บ ุคลากร/ความเพียงพอของข ้อม ูล ส ่งผลต ่อประส ิทธิภาพ 
ประสิทธผิลในการดําเนินโครงการ 

3. ค วา มเ สี ่ย ง ด ้า นก า รเงิ น (Financial Risk: F) เป ็นความเส ่ียงเกี ่ยว ก ับ การ บ ร ิหาร 
งบประมาณ และการเง ิน เช ่น การบร ิหารการเง ินที ่ไม ่ถ ูกต ้อง ไม ่เหมาะสม ทําให ้ขาดประส ิทธิภาพ และไ ม ่ท ัน 
ต ่อสถานการณ์ หร ือเป ็นความเส ่ียงที ่เกี ่ยวข ้องก ับการเง ินขององค ์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่ 
เพ ียงพอ และ ไม ่สอดคล ้องก ับขั ้นตอนการดำเน ินการ เป ็นต ้น เน ่ืองจากขาดการจ ัดหําข ้อม ูล การวิเคราะห ์
การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
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4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบ ียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวข ้อง 
ก ับการปฏ ิบ ัต ิตามกฎระเบ ียบต ่างๆ โดยความเส ่ียงที ่อาจเก ิดขึ ้นเป ็นความเส ่ียง เน ่ืองจากความไม ่ช ัดเจน 
ความไม่ทันสมัยหร ือความไม ่ครอบคล ุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถ ึงการทํานิต ิกรรมส ัญญา 
การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

สําเหตุของการเก ิดความเสีย่ง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ป ัจจัย คือ 
1) ป ัจจ ัยภายใน เช่น นโยบายของผ ู้บร ิหาร ความซ ่ือส ัตย ์จร ิยธรรม ค ุณภาพของบ ุคลากร 

และการเปล ่ียนแปลงระบบงานความเชื่อถ ือได ้ของระบบสารสนเทศ การเปล ่ียนแปลงผ ู้บร ิหารและเจ ้าหน ้าท่ี 
บ ่อยคร ้ัง การควบค ุม กำก ับด ูแลไม ่ทั ่วถ ึง และการไม ่ปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย ระเบ ียบหร ือข ้อบ ังค ับของหน ่วยงาน 
เป็นต้น 

2) ป ัจจ ัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับของทางราชการ การเปล ่ียนแปลง 
ทางเทคโนโลย ีหรือ สภาพการแข ่งขัน สภาวะแวดล ้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบ ุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเม ือง 
ข ้าราชการ พน ักงานบร ิษ ัท หร ือผ ู้บร ิหารซ ่ึงม ีอำนาจหน ้าที ่เจ ้าหน ้าที ่ของร ัฐ ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ในตำแหน ่งหน ้าท่ี 
ที ่บ ุคคลน ้ันร ับผ ิดชอบอยู ่ และส ่งผลกระทบต ่อประโยชน ์ส ่วนรวม ซ ่ึงการกระทำน ้ันอาจจะเก ิดขึ ้นอย ่างร ู้ต ัว 
หรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และม ีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จําก ัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรอืทรพัย ์สนิเท ่าน ้ัน 
แต ่รวมถ ึงผลประโยชน ์อันๆ ที ่ไม ่ใช่ในร ูปต ัวเง ินหร ือทร ัพย ์ส ินก ็ได ้ อาทิ การแต ่งต ้ังพรรคพวกเข้า ไป 
ดํารงตําแหน ่งในองค ์กรต ่างๆ ทั ้งในหน ่วยงานราชการ ร ัฐวิสาหก ิจ และบร ิษ ัทจำก ัดหร ือการที ่บ ุคคลผ ู้ม ีอำนาจ 
หน ้าที ่ต ัดส ินใจให ้ญาต ิพ ่ีน้องหรอืบร ิษ ัทที ่ตนมีส ่วนได้ส ่วนเส ียได ้รบัสมัปทานหร ือผลประโยชน ์ จากทางราชการ 
โดยม ิชอบ ส ่งผลให ้บ ุคคลน ้ันขาดการต ัดส ินใจที ่เที ่ยงธรรม เน ่ืองจากย ึดผลประโยชน ์ส ่วนตนเป ็นหล ัก 
ผลเสีย จ ึงเก ิดข้ึนก ับประเทศชำต ิกํารกระทำแบบนี้เป็นกํารกระทําท ่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห ์ความเส ่ียงเก ่ียวก ับผลประโยชนท ับซ ้อน จ ึงหมายถ ึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสีย่งท่ีเป็นระบบในการบรหิารปัจจ ัยและควบคุมกระบวนการปฏ ิบัติงานเพื ่อลดมูลเหต ุของโอกาส ท่ีจะทำ 
ให ้เก ิดความเส ียหายจากการปฏิบ ัต ิงานที ่อาจเก ิดผลประโยชน ์ท ับซ ้อน หร ือความข ัดแย ้งระหว ่างผลประโยชน์ 
ส ่วนตนและผลประโยชน ์ส ่วนรวมเป ็นสำค ัญ อ ันเกี ่ยวเน ่ืองเชื่อมโยงอย ่างใกล ้ชิดก ับการท ุจร ิต กล ่าวค ือ 
ย ่ิงม ีสถานการณ ์หร ือสภาวการณ ์ของการข ัดก ันของผลประโยชน ์ส ่วนตนและผลประโยชน ์ส ่วนรวม มากเท ่าใด 
ก็ยิ่งม ีโอกาสก่อให้เกิดหรอืนําไปสูก่ารทุจรติมากเท่านั้น 

การวิเคราะห ์ความเส ่ียงเกี ่ยวก ับผลประโยชน ์ท ับซ ้อนในคร ้ังน ้ีนำเอาความเส ่ียงในด ้านต ่างๆ 
มาดําเน ินการวิเคราะห ์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบร ิบทความเส ่ียงด ้านผลประโยชน ์ท ับซ ้อนของโรงเรียนบ้าน
ละเอาะ การวิเคราะห ์ความเส ่ียงเกี ่ยวก ับ ผลประโยชน ์ท ับซ ้อนนี ้จะช่วยให ้โรงเรียนบ้านละเอาะ ทราบ
ถ ึงความเส ่ียงด ้านผลประโยชน ์ท ับซ ้อนที ่เก ิดขึ ้น และปัจจัยเส ่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทําให้ 

1. การปฏิบ ัต ิราชการตามอำนาจหน ้าที ่ของข ้าราชการเป ็นไปในล ักษณะที ่ขาดหร ือม ีความ 
รับผ ิดชอบไม ่เพียงพอ 

2. การปฏิ บ ัต ิหน ้าท ่ีไปในทางท ่ีทำให ้ประชา ช  นขาดความเชื่อถ ือใน ควา    มม ีคุ ณ ธ ร ร ม 
ความมีจริยธรรม   

3. การปฏิบ ัต ิหน ้าที ่โดยการขาดการคำน ึงถ ึงประโยชน ์ส ่วนรวมมากกว ่าประโยชน ์ส ่วนตน 
และการย ึดมั ่นในหล ักธรรมาภิบาล พร ้อมก ันนี ้ ย ังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป ้องก ัน ย ับย ้ังการ 
ท ุจร ิต ป ิดโอกาสการท ุจร ิต และเพ่ือกำหนดมาตรการหร ือแนวทางการป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหาการท ุจร ิต 
ประพฤตมิ ิชอบ กํารกระทำผิดว ินัยของเจ้าหน ้าท่ีรัฐท่ีเป็นป ัญหาสำคัญและพบบอ่ยออกด้วย 
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2. ว ัตถุประสงค์   
1. เพ่ือสร ้าง ส ืบทอดวัฒนธรรมส ุจร ิต และแสดงเจตจำนงส ุจร ิตในการบร ิหารราชการให ้เก ิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชนส์ ่วนตนกับผลประโยชนส์ ่วนรวม 
๒. เพ ่ือแสดงความมุ่งม ่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภ ิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบร ิหารงานและการปฏิบ ัต ิราชการของเจ ้าหน ้าที ่ร ัฐ ไม ่ให ้เก ิดการ 

แสวงหาผลประโยชนส์ ่วนตวัในตำแหนง่หนา้ที ่อ ันม ิควรไดโ้ดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดม่ันในคุณธรรมจร ิยธรรม 
เป็นแบบอย่างท ่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได ้

๔. เพ ่ือสร้างความเชอมั ่นศร ัทธาต ่อการบรหิารราชการแผ ่นดินแก่ผู้ร ับบร ิการ ผู้มีส ่วนได้สว่นเส ีย 
และประชำชน 
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ส่วนที ่2 
การว ิเคราะห ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ท ับซ ้อน 

 
 

1. การว ิเคราะห ์ความเสีย่งด ้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 

การวิเคราะห ์ความเส ่ียงด ้านผลประโยชน ์ท ับซ ้อน เป ็นการวิเคราะห ์ระด ับโอกาสที ่จะเก ิดผลกระทบ 
ของความเส ่ียงต ่างๆ เพ่ือประเม ินโอกาสและผลกระทบของความเส ่ียง และดําเน ินการวิเคราะห์ และจ ัดลำด ับ 
ความเสีย่ง โดยกําหนดเกณฑ ์การประเม ินมาตรฐานที ่จะใช ้ในการประเม ินความเสีย่ง ด้านผลประโยชน์ท ับซ ้อน 
ได ้แก่ ระด ับโอกาสที ่จะเก ิดความเส ่ียง (Likelihood) และความร ุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระด ับ 
ความเส ่ียง ทั ้งนี ้ กำหนดเกณฑ ์ในเชิงค ุณภาพเน ่ืองจากเป ็นข ้อม ูลเชิงพรรณา ที ่ไม ่สามารถระบ ุเป ็นต ัวเลข 
หรือจํานวนเงินท่ีช ัดเจนได้ 

 
 

เกณฑ ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) เชิงคณุภาพ 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คาอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเก ิดข้ึนเป็นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเก ิดข้ึนบ ่อยครั้ง 
3 ปํานกลาง มีโอกาสเก ิดข้ึนบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเก ิดข้ึนน ้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเก ิดข้ึนยาก 

 

 

เกณฑ์ระด ับความร ุนแรงของผลกระทบ (Impact) เช ิงคุณภาพ ที ่ส ่งผลกระทบด ้านการดําเนินงาน 
(บุคลากร) 

 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คาอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร ้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยา่งไม่รา้ยแรง 
3 ปํานกลาง สร ้างบรรยากาศในการทำงานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร ้างความไม่สะดวกต ่อการปฏ ิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร ้างความไม่สะดวกต ่อการปฏ ิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

 

ร ะ ด ับ ข อ ง ค วา ม เ สี ่ย ง (Degree of Risk) แ ส ด ง ถึ ง ร ะ ด ับ ค วา   ม ส ำคั ญ ใ น กา   ร บ ร ิหา   รความ เส ่ียง 
โดยพิจารณา จากผลค ูณของระด ับโอกาสที ่จะเก ิดความเส ่ียง  (Likelihood) ก ับระด ับความร ุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสําเหต ุ(โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว 4 ระดับ ดังนี ้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ลาดับ ระดับความเส ่ียง ช่วงคะแนน 
1 ความเสีย่งระดับส ูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสีย่งระดับส ูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสีย่งระดับปำนกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสีย่งระดบัต่ํา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 

ในกำรว ิเคราะห์ความเส ่ียงจะตอ้งมีการกําหนดแผนภ ูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีได้จากกํารพ ิจารณา 
จ ัดระด ับความสำค ัญของความเส ่ียงจากโอกาสที ่จะเก ิดความเส ่ียง (Likelihood) และผลกระทบที ่เก ิดขึ ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสีย่งท่ีสามารถยอมรบัได ้(Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 
 

ระดับความเส ่ียง = โอกาสในการเกดิเหตุการณ ์ตา่งๆ x ความรนุแรงของเหตุการณ์ต ่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ ้ืนท่ีเป็น 4 สว่น (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ 
ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ระดับความเส ่ียง คะแนนระดับความเส ่ียง มาตรการกำหนด การแสดงสีส ัญลกัษณ์ 
เสีย่งสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสีย่ง 

สีแดง   
 

เสีย่งสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสีย่ง สสี ้ม   
 ปํานกลาง 

(Medium) 
4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว   
 

 

ตารางระดับของความเส ่ียง (Degree of Risk) 
 
 
 

5 
 

 

4 
 

 

3 
 

 

2 
 

 

1 
 

1 2 3 4 5 
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสยีหาย (Likelihood) 
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2. การว ิเคราะห ์ความเสีย่งด ้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนบ้านละเอาะ  

โรงเรียนบ้านละเอาะ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีการดําเนนิการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบ ัติงานที ่อาจเก ิดผลประโยชน์ทับซอ้น ดังนี ้
1) การพิจารณากระบวนงานท่ีม ีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน ์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวข ้องก ับการใช้ดลุยพินิจของเจ้าหน ้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 

เอ ้ือประโยชน์หร ือให้ความช ่วยเหล ือพวกพ ้อง การก ีดกัน การสรา้งอ ุปสรรค 
- กระบวนงานที ่มีช่องทางเรยีกรอ้งหร ือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน 

ท่ีเก ่ียวข ้อง 
2) โดยม ีกระบวนงานท่ีเข้าข ่ายม ีโอกาสเส ่ียงต ่อการทุจริต หรอืที ่อาจเกดิผลประโยชน ์ทับซ ้อน 
- การจัดซือ้จัดจ้าง 
- การปฏบิ ัติงานของเจ้าหนา้ท่ีไม่เป ็นไปตามข ้ันตอนและระเบียบการจดัซือ้จัดจ้าง 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทําโครงการฝ ึกอบรม ศึกษาด ูงาน ประช ุม และสมัมนา 
- ฯลฯ 
3) ความเส ียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม ่ม ีการป ้องกนัท่ีเหมาะสม 
- สูญเส ียงบประมาณ 
- เปิดช ่องทางให้เจ้าหน ้าท่ีใช ้อำนาจหน้าท่ีทำให้ผูป้ฏ ิบัติใชโ้อกาสกระทําผดิในทางมิชอบดว้ยหน ้าท่ี 
- เสยีช ่ือเสยีงและความนา่เช ่ือถ ือของหนว่ยงาน 
4) แนวทางการป ้องความเส ่ียงเกีย่วกับการปฏ ิบัต ิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ท ับซ้อน 

(1) การเสร ิมสรา้งจิตสําน ึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านละเอาะ รังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เช ่น 

- การสง่เสร ิมการปฏ ิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านละเอาะ 
- เผยแพร่คํ่านิยมสร ้างสรรค ์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
- จัดโครงการฝ ึกอบรมด้านค ุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร 
- การส่งเสร ิมให้ผู้บังคับบัญชา เปน็ตวัอย่างท่ีดี 
(2) การป้องกันเหตุการณ์หร ือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภ ัยต ่อหนว่ยงาน เช ่น 
- การแจ้งเวียนหล ักเกณฑ์และว ิธ ีกํารบริหารงานบคุคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
- การตรวจสอบ ต ิดตาม ประเม ินผล และรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานของบ ุคลากรบุคลากร

อย่างสมํ่าเสมอและต ่อเน ่ือง 
- จัดช ่องทางการร ้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติม ิชอบ 
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 (๒

) 

   

 (๓
) 

 (๑)  

     

 (๔
) 
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) 

  

 

 

สรุปผลการว ิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชน ์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านละเอาะ  
ประจำป ีพ.ศ. 256๒ 
โรงเรียนบ้านละเอาะ กำหนดความเส ่ียงที ่เกี ่ยวก ับผลประโยชน ์ทับซอ้น จํานวน ๕ ประเด็นหล ัก 

ดังนี ้
1. นําว ัสด/ุครุภัณฑ์ของหน่วยงานไปใชส้ ่วนตัว หรือนําไปใช ้ท่ีบ้าน 
2. กระบวนการจัดซื้อจ ัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
3. กระบวนการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ 
4. การใช้เวลาราชการทำงานสว่นตน 
เมื ่อพิจารณาโอกาส /ความถี ่ที ่จะเก ิดเหต ุการณ์ (Likelihood) และความร ุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต ่ละป ัจจ ัยเส ่ียงแล ้ว จ ึงนำผลที ่ได ้มาพิจารณาความส ัมพันธ์ระหว ่างโอกาสที ่จะเก ิดความเส ่ียง 
และผลกระทบของความเส ่ียงต ่อก ิจกรรม หร ือภารก ิจของหน ่วยงาน ก ่อให ้เก ิดระด ับของความเส ่ียงในระด ับใด 
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว ่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเส ่ียงสูงส ุดท่ีจะต ้องบริหารจัดการก่อน 

 
 

ลาดับ ปัจจัยความเส ่ียงในการเกดิท ุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลาดับ 
ความเสี่ยง 

1 นําว ัสด/ุครุภัณฑ์ของหน่ายงานไปใช ้สว่นตัว 
หรือนําไปใช้ที ่บ้าน 

๒ 3 ๖ (๓) 

2 กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างไม ่เป็นไปตามระเบียบ 2 4 8 (2) 

3 กระบวนการเบ ิกจ ่ายในการเด ินทางไปราชการไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 

๔ ๓ ๑๒ (๑) 

4 การใช้เวลาราชการทำงานสว่นตน ๒ ๑ 2 (๔) 

 

แผนภ ูม ิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 

 
 

4 
 

ความรุนแรงของ  3 
เหตุการณ์ 2 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4  
 

โอกาสท่ีจะเก ิดความเส ียหาย (Likelihood) 
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จากแผนภูม ิความเส ่ียง (Risk Map) ที ่ได ้จากการว ิเคราะห ์ความเส ่ียงและจ ัดลำด ับความสำค ัญของ 
ความเส ่ียงด ้านผลประโยชน ์ท ับซ ้อน สามารถสร ุปการว ิเคราะห ์ความเส ่ียงและจ ัดลำด ับความสำค ัญของความ 
เสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซอ้นได ้ดังนี้ 

 
 

ผลการว ิเคราะห ์ความเส ่ียงและจัดลาดับความสําค ัญของความเสี่ยงดา้นผลประโยชน ์ท ับซอน 
 

ผลการว ิเคราะห ์ความเส ่ียงด ้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลาดับความสําค ัญของความเสี่ยง 
กระบวนการเบ ิกจ่ายในการเด ินทางไปราชการไมเป็นไปตาม 
ระเบียบ 

ลําดับ 1  (สูง = ๑๒ คะแนน) 

กระบวนการจดัซื้อจัดจา้งไม่เป็นไปตามระเบียบ ลําดับ 2  (ปํานกลาง = 8 คะแนน) 
นําว ัสด/ุครุภัณฑ์ของหน่วยงานไปใช ้สว่นตัว หรือนําไปใช้ที ่บ้าน ลําดับ 3  (ปํานกลาง = ๖ คะแนน) 
การใช้เวลาราชการทำงานสว่นตน ลําดับ ๔  (ต่ํา = ๒ คะแนน) 

 

 

จากตารางว ิเคราะห ์ความเส ่ียง สามารถจำแนกระด ับความเส ่ียงออกเป ็น 3 ระด ับ ค ือ ส ูง ปานกลาง 
และต ่ำ โดยสามารถสร ุปข ้อม ูลการวิเคราะห ์ความเส ่ียงเกี ่ยวก ับการปฏิบ ัต ิงานที ่อาจเก ิดผลประโยชน ์ท ับซ ้อน 
โรงเรียนบ้านละเอาะ ประจําปีงบประมาณ 2561 มี ดังนี ้

 
 

ระดับความเส ่ียง มาตรการกําหนด ปัจจัยความเส ่ียง 
เสีย่งสูงมาก 
(Extreme) 

- - 

เสีย่งสูง (High) จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และม ีมาตรการลดความเส ่ียง เพ่ือให ้อย ู่ใน 
ระดับท ่ียอมรับได้ 

- ก ร ะ บ ว น ก ำ ร เ บ ิก จา่ ย ใ น กา  ร 
เด ินทางไปราชการไม ่เป ็นไปตาม 
ระเบียบ 

ปํานกลาง (Medium) ยอมร ับความเส ่ียง แต ่ม ีมาตรการควบค ุม 
ความเสีย่ง 

- กระบวนการจัดซ ้ือจัดจ้างไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 
- นําว ัสด/ุครุภัณฑ ์ของหน่วยงานไป 
ใชส้ ่วนตัว 
หรือนําไปใช้ท่ีบ้าน 

ต่ํา (Low) ยอมรับความเสี่ยง - การใช้เวลาราชการทำงานส่วนตน 
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3. แผนจ ัดการความเสีย่งปองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจ ัยที่ 
 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจ ัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเน ินการ ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผลกระ 
ทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กระบวนการเบิกจ่าย 
ในการเดินทางไป 
ราชการไมเ่ปน็ไปตาม 
ระเบียบ 

๔ ๓ ๑๒ 1. จ ัด ท ำ ห ล ัก เ ก ณ ฑก์า ร เ บ ิก 
จ ่ายเงินในการเด ินทางไปราชการ 
ของหน่วยงาน 
2 ประชมบ ุคลำกรในหน ่วยงาน 
เพื ่อทำความเข ้าใจเกี ่ยวก ับการ 
เ บ ิก จา่ ย เ ง น กา ร เดนิ ทา ง ไ ป 
ราชการ 
3. ควบคุม กํากับดูแลให ้บุคลากร 
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ ป ฏิ บั ต ิตา ม 
หล ักเกณฑ ์การเบ ิกจ ่ายเง ินในการ 
เด ินทางไปราชการอย่างเคร ่งครัด 
๔. จ ัดอบรมให ้ความร ู้บ ุคลากร 
ด ้านแนวทางการปฏ ิบ ัต ิงาน และ 
ส รา้ ง ค ว ำ ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก ำ ร 
แ ย ก แ ย ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ ้อ น 
ภายในหน่วยงาน 

         1. กล ุ่ม 
อํานวยการ 
๒. หน่วย 
ตรวจสอบภายใน 
๓. 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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ปัจจ ัยท ี่ 
 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจ ัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเน ินการ ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผลกระ 
ทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. กระบวนการจ ัดซื้อ 
จัดจ ้างไม ่เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

๒ ๔ ๘ 1. จ ัดทําค ู่ม ือแนวทางปฏ ิบ ัต ิการ 
จัดซ ื้อจัดจ้างในหน่วยงาน 
๒ .  ค ว บ ค ุม  ก ำ กั บ  ด ูแ ล ใ ห ้
ข ้าราชการและบคุลากร ให ้ปฏิบัต ิ
ต  ม พ .ร .บ . กา  ร จ ัด ซื ้อ จ ัด จา้  ง 
อย่างเคร ่งครัด 
๓ .  ค ว บ ค ุม  ก ำ กั บ  ด ูแ ล ใ ห ้
ข ้าราชการ และบ ุคลากร ปฏ ิบ ัติ 
ตามนโยบายเกี่ยวก ับความโปร ่งใส 
การเสรมิสรา้ง คณุธรรม จร ิยธรรม 
เพื ่อให ้ข ้าราชการถ ือปฏ ิบ ัต ิอย ่าง 
เคร ่งครดั 
๔. จ ัดอบรมให ้ความร ู้บ ุคลากร 
ด ้านแนวทางการปฏ ิบ ัต ิงาน และ 
ส รา้ ง ค วา ม ต ร ะ ห นั ก ใ น กา ร  
แ ย ก แ ย ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ ้อ น 
ภายในหน่วยงาน 

         1. กล ุ่ม 
อํานวยการ 
๒. 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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ปัจจ ัยท ี่ 

 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจ ัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเน ินการ ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผลกระ 
ทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. นําวัสด/ุครภุณัฑ์ของ 
หน่วยงายไปใช ้ส ่วนตัว 
หร ือนำไปใช ้ที่บ ้าน 

๒ ๓ ๖ ๑. จ ัดอบรมให ้ความร ู้บ ุคลากร 
ด ้านแนวทางการปฏ ิบ ัต ิงาน และ 
ส รา้ ง ค วา ม ต ร ะ ห นั ก ใ น กา ร  
แ ย ก แ ย ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ ้อ น 
ภายในหน่วยงาน 
๒ .  ค ว บ ค ุม  ก ำ กั บ  ด ูแ ล ใ ห้ 
ข ้าราชการ และบ ุคลากร  ปฏ ิบ ัติ 
ตามนโยบายเกี่ยวก ับความโปร ่งใส 
การเสรมิสรา้ง คณุธรรม จร ิยธรรม 
เพื ่อให ้ข ้าราชการถ ือปฏ ิบ ัต ิอย ่าง 
เคร ่งครดั 

         1. กล ุ่ม 
อํานวยการ 
๒. 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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ปัจจ ัยที่ 
 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจ ัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเน ินการ ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผลกระ 
ทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕. การใช ้เวลาราชการ 
ทํางานส่วนตน 

๒ ๑ ๒ ๑. จ ัดอบรมให ้ความร ู้บ ุคลากร 
ด ้านแนวทางการปฏ ิบ ัต ิงาน และ 
ส รา้ ง ค วา ม ต ร ะ ห นั ก ใ น กา ร  
แ ย ก แ ย ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ ้อ น 
ภายในหน่วยงาน 
๒ .  ค ว บ ค ุม  ก ำ กั บ  ด ูแ ล ใ ห้ 
ข ้าราชการ และบ ุคลากร  ปฏ ิบ ัต ิ
ตามนโยบายเกี่ยวก ับความโปร ่งใส 
การเสรมิสรา้ง คณุธรรม จร ิยธรรม 
เพื ่อให ้ข ้าราชการถ ือปฏ ิบ ัต ิอย ่าง 
เคร ่งครดั 

         1. กล ุ่ม 
อํานวยการ 
๒. 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 


