
 

 

 

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง  

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โรงเรียนทุงสังพิทยาคม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

      โรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คํานํา  

โรงเรียน ดาํเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชนทับซอน โดย

วิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน ทับซอน ตาม มาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อ กําหนดมาตรการสําคัญ

เรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทจุรติ การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการ แกไขปญหาการกระทําผิด

วินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย   

นอกจากน้ี ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดน้ีมากําหนด 

เปนคูมือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนและมาตรการปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนในโรงเรียนทุงสังพิทยาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหบุคลากรของสํานักงาน ได

ถือปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายตามยทุธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.   

2560 – 2564)   

 โรงเรียนทุงสังพทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ  

หนา  

คํานํา  

สารบัญ  

สวนท่ี ๑ บทนํา  

1. หลักการและเหตุผล   

2. วัตถุประสงค  

สวนท่ี 2 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน   

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  

(Risk Assessment for 4  Conflict of Interest)   

2. การวิเคราะหความเสีย่งดานผลประโยชนทับซอน  

      (Risk Assessment for 6  Conflict of Interest)  

                       3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน  

สวนท่ี 3 ภาคผนวก  

1. คณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

ประจําปงบประมาณ 2564  

                        2.  ภาพประกอบการประชมุ 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 1  

บทนํา  

1. หลักการและเหตุผล  

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจรติคอรรปัชั่นประเภทหน่ึงเพราะเปนการแสวงหา  

ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอาํนาจในตาํแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การ 

ใชดุลยพินิจในกระบวนการตดัสินใจของเจาหนาทีข่องรัฐ จนทาํใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที ่

สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ 

สวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที ่

สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา 

อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทาํ 

ความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนําหรอืไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูก 

กลาวหารองเรียนเรื่องทจุริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหาร 

ภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในระดบัที่รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการ 

ขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพฒันาประเทศ อีกดวย  

โรงเรียนทุงสังพิทยาคมดาํเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 

ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน  

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการ 

วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน   

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหาร 

ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาํใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชนทบัซอน   

ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ด้ําน ดังน้ี  

1. ความเสี่ยงดานกลยทุธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรล ุ

เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอ กลยทุธ

ที่กําหนดไว และการปฏบัิติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย  เปาหมาย

กลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรพัยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบ ตอวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายขององคกร   

2. ความเสี่ยงดานการดาํเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเน่ืองจากระบบงานภายในของ 

องคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลํากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลในการดาํเนินโครงการ   



 

                    3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  

และการเงิน เชน การบรหิารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ  หรือ

เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไม สอดคลองกับ

ข้ันตอนการดาํเนินการ เปนตน เน่ืองจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม  และกํารจัดทํา

รายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว   

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อําจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เน่ืองจากความไมชดัเจน ความไม 

ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทาํนิติกรรมสัญญา การราง 

สัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน   

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ  

1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ 

การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 

การควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน  

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 

เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน ผลประโยชนทับซอน 

หมายถึง สภาวการณ หรอืขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง  ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหาร

ซ่ึงมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ที่ บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอ

ประโยชนสวนรวม ซ่ึงกํารกระทาํน้ันอาจจะเกดิข้ึนอยางรูตวัหรือไม รูตวัทัง้เจตนําและไมเจตนํา และมีรูปแบบที่

หลากหลายไมจํากดัอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึง ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือ

ทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร ตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาทีต่ัดสินใจใหญาตพิี่นอง หรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ

สัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมชิอบ สงผลใหบุคคลน้ัน ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เน่ืองจาก

ยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การ กระทําแบบน้ีเปนการกระทําที่ผิดทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณ   

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห ความ

เสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพือ่ลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําให เกิด

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และ

ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทจุรติ กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณ หรือ

สภาวการณของการขัดกนัของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาส  

กอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทาน้ัน  

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งน้ีนําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ มา 

ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the  

Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนทุงสังพิทยาคม การ 

วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนน้ี จะชวยใหโรงเรียนทุงสงัพิทยาคม ทราบถึงความเสี่ยงดาน 

ผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให   

 



 

                      1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 

รับผิดชอบไมเพียงพอ  

2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมคีุณธรรมความมี 

จริยธรรม  

3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ 

การยดึมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

พรอมกันน้ี ยังสามารถกาํหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทจุริต ปดโอกาสการทุจรติ และ 

เพื่อกําหนดมาตรการหรอืแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของ 

เจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย  

2. วัตถุประสงค   

1. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสจุริตในการบรหิารราชการใหเกิด  

ความคดิแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม   

๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล   

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัตริาชการของเจาหนาทีร่ัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา 

ผลประโยชนสวนตัวในตาํแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  เปน

แบบอยางที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได   

๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบรกิาร ผูมีสวนไดสวนเสีย  

และประชาชน  
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สวนท่ี 2  

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 

ของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดบั 

ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน  

ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความ 

เสี่ยง ทั้งน้ี กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวน 

เงินที่ชัดเจนได  

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ  โอกาสท่ีเกิด  ค าอธิบาย 

5  สูงมาก  มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 

4  สูง  มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

2  นอย  มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

1  นอยมาก  มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร)  

ระดับ  โอกาสท่ีเกิด  ค าอธิบาย 

5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  

4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  

3  ปานกลาง  สรางบรรยากาศในการทาํงานที่ไมเหมาะสม  

2  นอย  สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง  

1  นอยมาก  สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครัง้  



 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาํคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพจิารณา  

จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ

ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดงัน้ี  

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  ความเสี่ยงระดับต่าํ (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การพจิารณา 

จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน  

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ

ตางๆ (Likelihood x Impact)  

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สํามํารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ  

จัดแบง ดังน้ี  

ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความ  

เสี่ยง 

มาตรการกําหนด  การแสดงสสีัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  15-25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมิน

ซํ้า  หรือถายโอนความเสี่ยง  
สีแดง  

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีสม  

ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แตม ี 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง  

ต่ํา (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)   

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม  

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ  

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังน้ี  

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกดิผลประโยชนทับซอน - 

กระบวนงานที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน และมีชองทางที่ จะทํา

ประโยชนใหแกตนเอง  

 - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชทรพัยสินของทางราชการ และงบประมาณ  - กระบวนงานทีม่ีชองทาง

เรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของซ่ึงสงผลทางลบตอผูอื่น ที่เกี่ยวของ  

2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกดิผลประโยชนทับซอน 

- การใชเวลาราชการเพื่อประโยชนสวนตัว  

- เรียกรับผลประโยชนตอบแทนจากผูมาตดิตอราชการ  

- การใชวัสดุอุปกรณของทางราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  

 - การเบิก-จายเงินงบประมาณ  

 - การเบิกคาตอบแทน  

 - การใชรถราชการ  

 - การจัดซ้ือจดัจาง และการหาวัสด/ุคุรุภัณฑ  

3) ความเสียหายท่ีจะเกดิข้ึนหากไมมีการปองกนัท่ีเหมาะสม  

- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน  

- งานไมเสร็จตามเวลาทีก่ําหนด  

- ขาดความสามัคคีในหนวยงาน  

- สิ้นเปลืองงบประมาณทางราชการ  

4) แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏบัิติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

 1 การเสรมิสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นครศรีธรรมราช รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน  

-ปลูกจิตสํานึกและสงเสรมิการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรภายในโรงเรียน     

 - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงเรียน  

 - การสรางคานิยมซ่ือสตัยสุจรติใหแกบุคลากรในโรงเรียน  

- จัดโครงการฝกอบรมดานคณุธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรในสํานักงาน  

- จัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนใหเจาหนาที่  

- จัดโครงการฝกอบรมคณุธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากร  

 



 

 

 (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน   

- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม  

- การเผยแพรหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใชทรพัยากรของหนวยงาน  

             - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

             - จัดทําปายประชาสัมพันธ รณรงคตอตานการทุจริต  

          - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน อยาง

สม่ําเสมอและตอเน่ือง  

          - การวางมาตรการในการปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมาย ขอบังคับ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ อยาง

เครงครัดและเสมอภาค  

 

              สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน โรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

ประจําป พ.ศ. 2564 โรงเรียนทุงสังพิทยาคม กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 

ประเด็นหลัก  ดังน้ี   

 1. การใชเวลาราชการเพื่อประโยชนสวนตวั  

 2. กระบวนการจัดซ้ือจดัจางไมเปนไปตามระเบียบ  

 3. การใชวัสดุอุปกรณของทางราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  

 4. การเบิกจายเงินงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ  

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรนุแรงของผลกระทบ (Impact)  

ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 

ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ 

เสี่ยง ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบรหิารจัดการกอน  

ลําดับ  ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต  โอกาส  ผลกระทบ ระดับ  

ความเสี่ยง 

ลําดับ  

ความเสี่ยง 

1  การใชเวลาราชการเพื่อประโยชนสวนตน  4  5  15  (1) 

2  กระบวนการจัดซ้ือจดัจางไมเปนไปตามระเบียบ  3  4  12  (2) 

3  การใชวัสดุอุปกรณของทางราชการไปใช

เพื่อ ประโยชนสวนตน 
2  4  8  (3) 

4  การเบิกจายเงินงบประมาณที่ไมถูกตอง

ตาม ระเบียบ  
2  3  6  (4) 

 

 



 

 

 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดล าดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

การใชเวลาราชการเพื่อประโยชนสวนตน  ลําดับ 1 (สูง = 15 คะแนน) 

กระบวนการจัดซ้ือจดัจางไมเปนไปตํามระเบียบ  ลําดับ 2 (สูง = 12 คะแนน) 

การใชวัสดุอุปกรณของทางราชการไปใชเพื่อ

ประโยชน สวนตน 
ลําดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

การเบิกจายเงินงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ  ลําดับ 2 (ปานกลาง = 6 คะแนน)  

 

 

จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจาํแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง 

โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โรงเรียน 

ทุงสังพิทยาคม ประจําปงบประมาณ 2564 มี ดังน้ี  

ระดับความเสี่ยง  มาตรการกําหนด  ปจจัยความเสี่ยง 

เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง  

มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือ

ถาย โอนความเสี่ยง 

การใชเวลาราชการเพื่อ

ประโยชน สวนตน 

 เสี่ยงสูง (High)  จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง  

และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให

อยูใน ระดับที่ยอมรับได  

กระบวนการจัดซ้ือจดัจางไม

เปนไป ตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ

ควบคุม ความเสี่ยง  

- การใชวัสดุอุปกรณของทาง 

ราชการไปใชเพื่อประโยชนสวน

ตน  

-การเบิกจายเงินงบประมาณที่

ไม ถูกตองตามระเบียบ 

 ต ำ (Low)  -  - 



 

 



 

 

ปจจัยที่  

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 

โอกา

ส  

ผล  

กระท

บ 

ระดับ  

ความ  

เสี่ยง 

ม.ค.  

64 

ก.พ.  

64 

มี.ค.  

64 

เม.ย.  

64 

พ.ค.  

64 

ม.ิย.  

64 

ก.ค.  

64 

ส.ค.  

64 

ก.ย.  

64 

1. การใชวัสด ุ 

อุปกรณของทาง  

ราชการไปใชเพื่อ  

ประโยชนสวน

ตน 

2  3  6  1. ควบคุม กํากับ ดูแลให

ขาราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม ขาราชการ

พลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา  

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552  

อยางเครงครดั  

2. ควบคุม กํากับ ดูแลให

ขาราชการ และ บุคลากรปฏิบัติ

ตามคูมือประมวลจริยธรรม 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ

ปองกัน ผลประโยชนทับซอน

ของขาราชการ ในโรงเรยีนทุงสัง

พิทยาคม พ.ศ. 2564 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเบิก

จายเงิน 

งบประมาณที่

ไม ถูกตอง

ตามระเบียบ 

2  2  4  1. ควบคุม กํากับ ดูแลให

ขาราชการ และ บุคลากรปฏิบัติ

ตามระเบียบการเบิกจายการเงิน

และการคลัง อยางเครงครัด  

2. ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการ

และ บุคลากรใหปฏิบัติตาม

ประกาศหลักเกณฑ การปฏิบัติ

เกี่ยวกับขอรองเรียน การละเวน 

การปฏิบัติหนาที่และการประพฤติ

มิชอบ อยางเครงครดั 

          



 

 

 

ภาคผนวก
 

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงการปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 



 


