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ค าน า  

โรงเรียน ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
วิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ตาม มาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อ ก าหนดมาตรการส าคัญ
เร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทจุรติ การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ แก้ไขปัญหาการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย   

นอกจากนี ้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนด 
เป็นคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บคุลากรของส านักงาน ได้
ถือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.   
2560 – 2565)   

 โรงเรียนทุ่งสังพทิยาคม 
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ส่วนที่ 1  
บทน า  

1. หลักการและเหตุผล  

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจรติคอร์รปัชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา  
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดตอ่กฎหมายหรือจริยธรรมดว้ยการใช้อ านาจในต าแหน่งหนา้ที่ไปแทรกแซง การ 
ใช้ดุลยพินจิในกระบวนการตดัสินใจของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที ่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ 
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที ่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า 
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามทา่มกลางผู้ที่จงใจกระท า 
ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตน าหรอืไม่มีความรูใ้นเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูก 
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทจุริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนท์ับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร 
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในระดบัที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ 
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ อีกด้วย  

โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน   

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ าน ดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรล ุ

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณแ์ละเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ กลยทุธ์
ที่ก าหนดไว ้ และการปฏบิัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหวา่งนโยบาย  เป้าหมาย
กลยุทธ ์ โครงสร้างองคก์ร ภาวการณ์แข่งขัน ทรพัยากรและสภาพแวดลอ้ม อันส่งผลกระทบ ตอ่วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร   

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคล ากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ   



 

                    3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  
และการเงิน เช่น การบรหิารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่ สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เน่ืองจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม  และก ารจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใชใ้นการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว   

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เน่ืองจากความไม่ชดัเจน ความไม ่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การรา่ง 
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน   

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ 

การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เชน่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หมายถึง สภาวการณ ์หรอืข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่วา่จะเป็นนักการเมือง  ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร
ซึ่งมีอ านาจหนา้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหนา้ที่ ที่ บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งก ารกระท านั้นอาจจะเกดิขึ้นอย่างรู้ตวัหรือไม่ รู้ตวัทัง้เจตน าและไม่เจตน า และมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จ ากดัอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร ตา่งๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหนา้ทีต่ัดสินใจให้ญาตพิี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีสว่นได้สว่นเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมชิอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจาก
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การ กระท าแบบน้ีเป็นการกระท าที่ผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ   

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพือ่ลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให ้ เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยงอย่างใกลช้ิดกับการทจุรติ กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกนัของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส  
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา 
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the  
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม การ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนทุ่งสงัพิทยาคม ทราบถึงความเสี่ยงดา้น 
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   

 



 

                      1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหนา้ที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมคีุณธรรมความมี 
จริยธรรม  

3. การปฏิบัติหนา้ที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 
การยดึมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทจุริต ปิดโอกาสการทุจรติ และ 
เพื่อก าหนดมาตรการหรอืแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ 
เจา้หน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสจุริตในการบรหิารราชการให้เกิด  
ความคดิแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัตริาชการของเจา้หน้าทีร่ัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหนา้ที่อันมิควรไดโ้ดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
แบบอยา่งที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้   

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบรกิาร ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย  
และประชาชน  
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะหร์ะดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดบั 
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน  
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความ 
เสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวน 
เงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ  โอกาสที่เกิด  ค าอธิบาย 

5  สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4  สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2  น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)  

ระดับ  โอกาสที่เกิด  ค าอธิบาย 

5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยรา้ยแรง  

4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

3  ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  

2  น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  

1  น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครัง้  



 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพจิารณา  
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดงันี้  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ล าดับ  ระดับความเสี่ยง  ช่วงคะแนน 

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  ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพจิารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น  
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณต์่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์
ต่างๆ (Likelihood x Impact)  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ส าม ารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ  
จัดแบ่ง ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความ  
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด  การแสดงสสีัญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  15-25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมิน
ซ้ า  หรือถา่ยโอนความเสี่ยง  

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม  

ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แต่ม ี 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง  

ต่ า (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)   
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  

โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน - 
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน และมีช่องทางที่ จะท า
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง  

 - กระบวนงานที่เกี่ยวขอ้งกับการใชท้รพัย์สินของทางราชการ และงบประมาณ  - กระบวนงานทีม่ีช่องทาง

เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง  

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
- เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้มาตดิต่อราชการ  
- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

 - การเบิก-จา่ยเงินงบประมาณ  
 - การเบิกคา่ตอบแทน  
 - การใช้รถราชการ  
 - การจัดซื้อจดัจ้าง และการหาวัสด/ุคุรุภัณฑ์  

3) ความเสียหายที่จะเกดิขึ้นหากไม่มีการป้องกนัที่เหมาะสม  
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
- งานไม่เสร็จตามเวลาทีก่ าหนด  
- ขาดความสามัคคีในหนว่ยงาน  
- สิ้นเปลืองงบประมาณทางราชการ  

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏบิัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 1 การเสรมิสรา้งจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครศรีธรรมราช รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  

-ปลูกจิตส านึกและส่งเสรมิการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรภายในโรงเรียน     

 - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงเรียน  

 - การสรา้งค่านิยมซื่อสตัย์สุจรติให้แก่บุคลากรในโรงเรียน  

- จัดโครงการฝกึอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในส านักงาน  

- จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่  

- จัดโครงการฝกึอบรมคณุธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร  
 



 
 

 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น   
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติการใช้ทรพัยากรของหน่วยงาน  

             - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

             - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์รณรงค์ตอ่ต้านการทุจริต  

          - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน อย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

          - การวางมาตรการในการปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ อย่าง

เคร่งครัดและเสมอภาค  

 

              สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 

ประเด็นหลัก  ดังนี้   

 1. การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตวั  
 2. กระบวนการจัดซื้อจดัจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
 3. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

 4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรนุแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธร์ะหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ 
เสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบวา่มีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบรหิารจัดการก่อน  

ล าดับ  ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต  โอกาส  ผลกระทบ ระดับ  
ความเสี่ยง 

ล าดับ  
ความเสี่ยง 

1  การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  4  5  15  (1) 

2  กระบวนการจัดซื้อจดัจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  3  4  12  (2) 

3  การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้
เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน 

2  4  8  (3) 

4  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตาม ระเบียบ  

2  3  6  (4) 

 

 



 

 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  ล าดับ 1 (สูง = 15 คะแนน) 

กระบวนการจัดซื้อจดัจ้างไม่เป็นไปต ามระเบียบ  ล าดับ 2 (สูง = 12 คะแนน) 

การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ ส่วนตน 

ล าดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

การเบิกจา่ยเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ล าดับ 2 (ปานกลาง = 6 คะแนน)  

 

 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียน 
ทุ่งสังพิทยาคม ประจ าปงีบประมาณ 2564 มี ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง  มาตรการก าหนด  ปัจจัยความเสี่ยง 

เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง  
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือ
ถ่าย โอนความเสี่ยง 

การใช้เวลาราชการเพื่อ
ประโยชน์ ส่วนตน 

 เสี่ยงสูง (High)  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง  
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้
อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้  

กระบวนการจัดซื้อจดัจ้างไม่
เป็นไป ตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุม ความเสี่ยง  

- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทาง 
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน  
-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่
ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ 

 ต่ ำ (Low)  -  - 



 

 



 

 

ปัจจัยที่  
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 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. การใชว้ัสด ุ 
อุปกรณ์ของทาง  
ราชการไปใช้เพื่อ  
ประโยชน์ส่วน
ตน 

2  3  6  1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
พลเรือน ตามราชกิจจานเุบกษา  
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552  

อยา่งเคร่งครดั  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือประมวลจริยธรรม 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการ ในโรงเรยีนทุ่งสัง
พิทยาคม พ.ศ. 2564 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเบิก
จา่ยเงิน 
งบประมาณที่
ไม่ ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

2  2  4  1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน
และการคลัง อยา่งเคร่งครัด  

2. ควบคุม ก ากับ ดูแลขา้ราชการ
และ บุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น 
การปฏิบัติหนา้ที่และการประพฤติ
มิชอบ อย่างเคร่งครดั 

          



 
 
 
ภาคผนวก

 
ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 



 


