
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อน 

โรงเรียนวัดผลาหาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 



คำนำ 

         โรงเรียนวัดผลาหาร  ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื ่อกำหนดมาตรการสำคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนวัดผลาหารอีกด้วย  เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –256๕) 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

คํานํา  

สารบัญ  

ส่วนที่1 บทนํา  

    1. หลักการและเหตุผล ๑ 

    2. วัตถุประสงค์ ๓ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) 

๔ 

     2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ๖ 

          (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
 
บทนํา 
1. หลักการและเหตุผล 
         การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่อง
ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแล ะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
         โรงเรียนวัดผลาหาร ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   
         การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
          ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 
          1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธ
กิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร
ภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร                   
           2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด ำเนิน
โครงการ 
            3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ  เช่น  การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ



ขั้นตอนการดำเนินการ  เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำ
รายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน  ดังกล่าว 
         4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการดำเนินงาน 
          สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย  คือ 
          1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการ
ควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นตัน 
          2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ
สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้น 
           ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ 
อยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่
เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ  การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ
ที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการ
กระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
            การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ 
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
             การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นําเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way  Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนวัดผลาหาร  การ
วิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนวัดผลาหารทราบถึง ความเสี ่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ทำให้ 
             1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่ 
เพียงพอ 
             2. การปฏิบัติหน้าทีไ่ปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 



             3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่น 
ในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริตและเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
๒. วัตถุประสงค ์
             ๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
             ๒. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
             ๓. เพื ่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที ่อันควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั ่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
             ๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล ะ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) การวิเคราะห์
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likeihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลชิงพรรณณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
         ระดับของความเสี่ยง (Degree of Rik) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelhood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 
 
 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
         ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง  ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด 

และประเมินซ้ำหรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
 

ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 
แต่มีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ   
(Likelihood x Impact) 



ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนวัดผลาหาร 
         โรงเรียนวัดผลาหาร  มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ดังนี้ 
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
          - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
          - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
          - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
          - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
          - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
          - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
          - การจัดหาพัสดุ 
          - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
          - การใช้รถราชการ 
๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
          - สูญเสียงบประมาณ 
          - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
          - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนวัดผลาหารรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
         - ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likehood) 



         - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         - ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
         - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
         - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
         - เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         - การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างสมำ่เสมอและต่อเนื่อง 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนวัดผลาหาร  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โรงเรียนวัดผลาหาร  กำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
         ๑. การจัดหาข้อกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ และการกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างอย่างเอนเอียง 
          ๒. การนำวัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว           
          3. การนำรถราชการไปใช้นอกราชการหรือใช้เพื่อธุระส่วนตัว 
          4. การเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ 
          เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถีท่ี่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยงซึ้งจะทำให้ทราบว่ามีความสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

๑ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ๔ ๑๔ (๑) 
๒ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่ไม่เป็นศรรม ๓ ๕ ๑๔ (๒) 
๓ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ 

ไอแพด มาชาร์ตไฟไนที่ทำงาน และนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
มาใช้ปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว 

๕ ๒ ๘ (๓) 

๔ การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทำให้เสีย
ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

๕ ๒ ๘ (๔) 

๕ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของราชการ มาใช้ทำงานส่วนตัว ๕ ๒ ๘ (๕) 
 
 
 
 



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 

  (๒)  (๑) 
 (๔) (๓)   

     
     
     

                                                         ๑        ๒       ๓          ๔        ๕ 
 

  

            จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้  ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

- ลำดับ ๑ (ส่งมาก = ๒๕ คะแนน) 
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่ไม่เป็นศรรม 

ลำดับ ๒ (ส่งมาก = ๑๕ คะแนน) 

- การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ 
ไอแพด มาชาร์ตไฟไนที่ทำงาน และนำคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก มาใช้ปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว 
- การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทำให้
เสียประโยชน์ต่อผู้เรียน 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของราชการ มาใช้ทำงานส่วนตัว 

ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likehood) 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 



         จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ ส่งมาก ส่งและปาน
กลาง  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนประจำปี
งบประมาณ 2564 มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยเสีย่ง 
         เสี่ยงสูงมาก (Extreme) - จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง  

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

- 

         เสี่ยงสูง (High) - จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้ จัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่ไม่
เป็นธรรม 

         ปานกลาง (Medium) - ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

- การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส่วนตัว  เช่น โทรศัพท์  ไอแพด มา
ชาร์ตไฟไนที่ทำงาน และนำ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใช้
ปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว 
- การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ใน 
เรื่องส่วนตัวทำให้เสียประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของราชการ 
มาใช้ทำงานส่วนตัว 

         ต่ำ (Low) - - 
 


