
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



ค ำน ำ 
 

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน          
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission)  เพื่อก าหนดมาตรการส าคัญเรง่ด้วนเชิงรุงในการป้องกันการทจุริตการบริหารงานให้มีความ
โปรง่ใส  ตรวจสอบได้   และแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครทูี่เป็นปญัหาส าคัญและพบบ่อย  
นอกจากนี้ยงัน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้น้ีมาก าหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับว้อนของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษาด้วย  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 
 
 
 
       โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 

การมปีระโยชน์ทับซอ้นถือเป็นการทุจริตคอรปัช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์  
สว่นบุคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ 
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของข้าราชการครู  จนท าให้เกิดการละทิง้คุณธรรมในการปฏิบัตหิน้าที่
สาธารณะขาดความเป็นอสิระ ความเป็นกลาง และความเปน็ธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวมและท าใหผ้ลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสงัคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการใหบ้รกิาร ความเป็นธรรมในสังกัด รวมถึง
คุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ทีจ่งใจ
กระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไมม่ีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จน
น าไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรือ่งทจุริตหรอืถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน และประโยชนส์่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบัน ทีเ่ป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดบัทีรุ่นแรงข้ึน และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาประเทศอีกด้วย 
 โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ตาม กรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission)  
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะหค์วามสี่ยงทีเ่ป็นระบบในการบรหิารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัตงิานเพื่อลดมลูเหตุของโอกาสที่จะท าใหเ้กิดความเสียหายจากการปฏิบัตงิาน
และอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี ้
๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลเุป้าหมาย

และพันธกิจในภาพรวม ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ไม่เหมาะสม
รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรพัยากร
และสภาพแวดล้อม อันสง่ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเปา้หมายขององค์กร 

๒. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินกำร (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร 
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินการโครงการ 

๓. ควำมเสีย่งด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารงานการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไมท่ันกาล หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และ
การจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 



 
๔. ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏิบัติตมกฎหมำย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสีย่งเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรอืความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสญัญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลมุการด าเนินงาน 

ส าเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัย คือ 
๑. ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บรหิาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารและเจ้าหน้ าที่

บ่อยครั้ง การควบคุม ก ากับ ดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบงัคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

๒. ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกจิและการเมือง เป็นต้น 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจรงิทีบุ่คคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท 

หรือผู้บริหารซึง่มีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งหนา้ทีท่ี่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึง่การกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือ ไมรู่้ตัว ทั้งเจตนาและไม่
เจตนา และมีรปูแบบที่หลากหลายไมจ่ ากัดอยู่ในรปูของตัวเงินหรอืทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น 
ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรพัย์สินก็ได้  อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหนง่ในองค์กรต่าง ๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มอี านาจหน้าที่ ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทที่ตนมสี่วนเสียไดร้ับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิ ชอบ สง่ผลใหบุ้คคลนั้นขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนือ่งจากยึดผลประโยชนส์่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจงึเกิดข้ึนกบัประเทศชาติ การ
กระท าแบบนีเ้ป็นการกระท าทีผ่ิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความสี่ยงที่เป็นระบบในการบรหิารปจัจัยและควบคุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าใหเ้กิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซอ้น หรือความขัดแย้งระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยง
อย่างใกล้ ชิดกับการทจุริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชนส์่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมี โอกาสก่อให้เกดิหรือน าไปสู่การทจุริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครัง้นี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบางระก าวิทย
ศึกษาโดยจะช่วยให้ โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทีเ่กิดข้ึน และ
ปัจจัยเสี่ยงทีอ่าจเป็นสาเหตุท าให ้

๑. การปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปลักษณะที่ขาดหรือมีความรบัผิดชอบไม่
เพียงพอ 

๒. การปฏิบัตหิน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม และความมี
จริยธรรม 



๓. การปฏิบัตหิน้าที่โดยการขาดการค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึด
มั่นในหลกั 

ธรรมาภิบาล รวมทัง้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทจุริต และเพือ่
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปญัหาส าคัญและพบบ่อยด้วย 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้างสบืทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสจุริตในการบรหิารราชการใหเ้กิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบรหิารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพื่อตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยืดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี  ยืนหยัด  ท าให้สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได ้

๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้ รับบรกิาร ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ

เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำส ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือแทบไม่มีโอกาสที่จะเกิด 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำส ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง 
คะแนน

ควำมเสี่ยง 
ควำมหมำย 

๑. ระดับต่ า (Low Risk : L) ๑-๓ ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้โดยไม่ต้องมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ไม่มีการจัดการเพ่ิมเติม 



๒. ระดับปานกลาง (Medium Risk : M) ๔-๙ ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีมาตรการ
ควบคุมหรือมีแผนลดความเสี่ยง 

๓. ระดับสูง (High Risk : H) ๑๐-๑๕ ระดับความเสี่ยงที่ไมส่ามารถยอมรับได้และต้องจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

๔. ระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๖-๒๕ ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบรวมทั้งขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) โดยใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง 
คะแนน 

ระดับควำมเสี่ยง 
มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

สูงมาก (Extreme) ๑๖ - ๒๕ มีมาตรการลดและประเมินซ้ าหรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 

สีแดง 

สูง (High) ๑๐ - ๑๕ มาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) ๔ - ๙ ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการลด

ความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) ๑ - ๓ ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 
 

ความ  ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
รุนแรง ๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
ของ ๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

ผลกระทบ ๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
(Impact) ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
    
   โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x  ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกบักำรปฏิบัติงำนทีอ่ำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 

๒.๑ การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจรติ หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงำนทีเ่กี่ยวข้องกบักำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่ จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงำนทีเ่กี่ยวข้องกบักำรใช้ดุลยพินิจของข้ำรำชกำรครู  ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไมเ่หมำะสม 

กล่ำวคือ  มีกำรเอือ้ประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอปุสรรค 
- กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ซึง่สง่ผลทำงลบ

ต่อผู้อื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 

๒.๒ กระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรอืท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กำรรบั - จ่ำยเงิน 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงเหมำบริกำร 
- กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ  ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ทีจ่ะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
- กำรตรวจรบัวัสดุ  ครุภัณฑ์ กำรจัดหำพัสด ุ
- กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูไม่ เป็นไปตำมช้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรสรรหำหรือคัดเลือกบุคคลเข้ำรบัรำชกำร 
- กำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัตงิำนในหน้ำที่ 
- กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสมัมนำ กำรอนุมัติโครงกำรอันได้ประโยชน์ 
- กำรเบิกค่ำตอบแทน (ทุกกลุ่ม) 
- กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกจิธุระส่วนตัว (อ ำนวยกำร) 
 

๒.๓ ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไมม่ีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
- สูญเสียงบประมำณ 
- เปิดช่องทำงให้ ข้ำรำชกำรครูใช้ อ ำนำจหน้ำที่ใหผู้้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที ่
- เสียซื่อเสียงและควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๔ แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      (๑) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคล ากรของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

เช่น 
- ส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรโรงเรยีนบำงระก ำวิทยศึกษำ 
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่ ข้ำรำชกำรครู 
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมให้กบัข้ำรำชกำรครู 
- กำรส่งเสริมใหผู้้บงัคับบัญชำเปน็ตัวอย่ำงที่ดี 
- ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตน 
- เผยแพร่ควำมเสียหำยจกกรทจุริตแกบุ่คลำกรใหร้ับทรำบ 
- ไม่ปกปอ้งผู้กระท ำผิด 

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- กำรแจง้เวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลทีโ่ปรง่ใสและเปน็ธรรม 
- กำรเผยแพร่เกณฑก์ำรรับทรัพยห์รอืประโยชน์อื่นใด 
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
  โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ อย่ำงต่อเนื่อง 
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกบักำรทุจริตและประพฤติมชิอบ 
- ก ำหนดมำตรกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ  ก ำหนดควำมเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับผลประโยชนทบัซ้อน จ ำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี ้
๑. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไมเ่ป็นไปตำมระเบียบกำรจัดซือ้จัดจ้ำงๆ 
๒. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรบัผลประโยชน์ 
๓ กำรเบกิจ่ำยงบประมำณที่ไม่ ถูกต้องตำมระเบียบ 
๔. กำรเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เมื่อพจิำรณำโอกำสหรือควำมถ่ีทีจ่ะเกิดเหตุกำรณ์ (likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสทีจ่ะเกิดควำมเสี่ยง
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกจิของโรงเรียนว่ำกอ่ให้เกิดระดบัของควำมเสี่ยงในระดับใด 
ในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมี ควำมเสี่ยงสงูสุดที่ต้องบริหำรจัดกำรกอ่น 

 
ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทจุริต   โอกำส   ผลกระทบ   ระดับควำมเสี่ยง ล ำดับควำมเสี่ยง 

1 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไมเ่ป็นไปตำมระเบียบ ๑ ๔ ๔ (๒) 
2 กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ๑ ๓ ๓ (๓) 
3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ๒ ๔ ๘ (๑) 
4 กำรเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพ้อในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ๒ ๔ ๘ (๑) 
 
 



 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

ความ  ๕      
รุนแรง ๔ (๑) (๓), (๔)    
ของ ๓ (๒)     

ผลกระทบ ๒      
(Impact) ๑      

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
    
   โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดส าคับความส าคัญของความ

เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ ๒ (ปานกลาง = ๔ คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ ๓ (ต่ า = ๓ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ ๑ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ ๑ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 
 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ ต่ า และ ปานกลาง  
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิคราะห์ความสี่ยงกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยเสี่ยง 
          สูงมาก (Extreme) - - 
          สูง (High) - - 
          ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

          ต่ า (Low) ยอมรับความเสี่ยง - การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

 



๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที่จะเกดิความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสีย่ง 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
 ๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

๑ ๔ ๔ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการพิเศษ
อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดท ารายงานสรุปการจดัซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดซื้อจดัจ้าง รับรองถึงความไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจดัจ้าง 
๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้ราชการและบคุลากรให้ปฏิบัตติาม 
พ.ร.บ. การจดัซื้อจัดจ้าง อย่างเครง่ครัด 

         กลุ่มบรหิาร 
งานงบ 

ประมาณ 

๒. การใช้อ านาจ
หน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์/การให้
และการรับของขวัญ 
สินน้ าใจเพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

๑ ๓ ๓ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบตัิตาม 
มาตรการป้องกันและแกไ้ข ปัญหาการทุจริตของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบตัิตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ 
อย่างเคร่งครัด 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบตัิ 
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         ทุกกลุ่มงาน 

 

 

 



ปัจจัยที่จะเกดิความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสีย่ง 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๓. การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบตัิตาม 
ระเบียบการเบิกจ่ยการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบตั ิ
ตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบตัิเกี่ยวกับร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบอย่าง 
เคร่งครดั 

         กลุ่มบรหิาร 
งานงบ 

ประมาณ 

๔. การเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบตัิ 
ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏบิัติอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีและการ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏบิตัิ 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลห้ขา้ราชการและบคุลากรปฏิบตั ิ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการด าเนินการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ ให้ครอบคลมุและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินการสร้าง
จิตส านึกให้ข้าราชการรังเกยีจการทุจริตทุกรูปแบบ 

         

กลุ่มบรหิาร 
งานงบ 

ประมาณ 

 
 
 


