
 

 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบตัิงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงเรียนบ้านห้วยน ้าพ ุ

ประจ้าประจ้าปีงบประมาณ 2563 



ค ำน ำ 
                     โรงเรียนบ้านห้วยน า้พุ ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตังิานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตังิานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) เพ่ือ
ก าหนดมาตรการส าคญัเร่งดว่นเชิงรุกในการปอ้งกนัการทจุริตการบริหารงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้และการ
แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินยัของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคญัและพบบอ่ยนอกจากนีย้งัน าความเส่ียง
เก่ียวกบัการปฏิบตังิานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีได้นีม้าก าหนดเป็นคูมื่อปอ้งกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอีกด้วยเพ่ือบรรลเุปา้หมายตามยทุธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 –2564)  
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน า้พ ุ



3 
 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
         1. หลักการและเหตุผล                                                                                          4 
         2. วัตถุประสงค์                                                                                                  6 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                                 7 
(Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                                 9 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฏร์บุรณะ)  
 3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                       12 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
 คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                           15 
 
 

 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจรติประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฏร์บุรณะ) ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็น
กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้านดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ 
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  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงาน                        
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆทั้ง
ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท า
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
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Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนวัดบางกอบัว         
(ขลิบราษฏร์บุรณะ) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ โรงเรียนวัดบางกอบัว         
(ขลิบราษฏร์บุรณะ) ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่
ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
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 ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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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 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

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

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฏร์บุรณะ)  
 โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษร์บุรณะ)  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ                                  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
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  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนวัดบางบัว (ขลิบราษฏร์บุรณะ)  รังเกียจการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของโรงเรียน 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษร์บุรณะ)   
 โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษร์บุรณะ)  ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4
ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และผลกระทบ 
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ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 

2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (3) 

4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน) 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน) 
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 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น3ระดับคือสูงมากสูงและปานกลาง
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิ เคราะห์ความ เสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน            
โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษร์บุรณะ)  ประจ าปีงบประมาณ  2563  มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

       เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ต่ า  (Low) - - 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

1 5 5 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให ้ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซ้ือจัดจา้ง โดยวิธพีิเศษอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดซ้ือจัดจา้งจัดท ารายงานสรุปการจัดซ้ือ
จัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าสว่นราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจา้หนา้ที่ผู้ปฏบิัติงาน
ด้านพัสดุและบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดซ้ือจัด
จ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธก์ับผู้เสนอ
งานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการและบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง
เคร่งครัด 

         

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2. การใช้อ านาจหน้าที่  
เรียกรับผลประโยชน์ /                 
การให้และการรับของขวญั
สินน้ าใจ เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

1 5 5 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการ บุคลากรให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการ บุคลากร ให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ เร่ืองการรับ
ของขวัญสิน อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         กลุ่มบิหารงานบุคคล 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

3. การเบิกจา่ยงบประมาณที่
ไม่ถูกต้องตามระเบยีบ 

2 4 8 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจา่ยการเงิน
และการคลัง อยา่งเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร
ให้ปฏิบัติตามประกาศหลกัเกณฑ ์         การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และการประพฤติมิชอบ อยา่งเคร่งครัด 

         

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 4 12 1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลใหข้้าราชการ และ
บุคลากร ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกีย่วกับขอ้ร้องเรียน การละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าทีแ่ละการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุม และทัว่ถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้าง
จิตส านึกให้ขา้ราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ค้ำสั่งโรงเรียนห้วยน ้ำพุ 
     ที่ 43 / ๒๕๖3 

           เรื่อง  ค้ำสั่งแต่งตั งคณะท้ำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกีย่วกับกำรปฏิบัตงิำนที่อำจเกิดประโยชน์
ทับซ้อนโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพุ  ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

….................................................................... 
ด้วย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน  ได้จัดท้ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

เกี่ยวกับกำรปฎิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพุ  เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำร
ด้ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่3 (พ.ศ.2560 -2564) และเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรจัดท้ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ภำยใต้แนวทำงหลัก 3 แนวทำง ประกอบด้วย 1)สร้ำงจิตส้ำนึก
และปลูกฝังควำมซื่อสตัย์สุจริต 2)สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต และ 3)เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต 

โรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพุ  จึงแต่งตั งคณะท้ำงำนจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำร
ทุจริตโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพุ  ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นกำรรองรบักำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรด้ำเนินงำนของส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ (ITA) ตอบสนองนโยบำยส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั นพื นฐำน  และเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ ประสทิธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ จงึแต่งตั ง
คณะท้ำงำน  ประกอบด้วย 

  1) นำงสุนีย์  อยู่หลง  ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  2) นำงยุพิน  ข้ำทวี  ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  รองประธำน 

 3) นำงจันทนำ   สืบเสน  ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
4)นำงวริษฐำ สนธิ  ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
5)นำงสำวบุษยำ พยมธน  ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
6)นำงพัชรพร หอมแม้น ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
7)นำงสุธำทพิย์   นิโกรธำ  ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
8  นำงจุุำมำศ  รัตนปัญญำ ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
9)นำยจรญั   สังข์แก้ว  ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 
10)นำยเอกลักษณ์  หนูยิ มซ้ำย ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 

  11)นำยภำคภูมิ เพิ่มพูน  ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 
12)นำงสำวกมลวรรณ เอี่ยมแท ้ ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 
13)นำงฟำติมะฮ์   ม่วงอุมิง ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 
14)นำงสำวปฏิมำพร  เทียมเทศ ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 
15)นำงสำวกำญจนำ  ชัยวิมล ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพ ุ  คณะท้ำงำน 
16)นำงสำวนันทวรรณ  ทองเรือง ครู    คณะท้ำงำน 
17)นำยอนุรักษ์    นำงแก้ว ครู    คณะท้ำงำน 
18)นำงสำวรุ่งทิวำ   สมิงนรำ ครูผู้ช่วย    คณะท้ำงำน 
19)นำงสำวกัณุ์นณัฏฐ์  จีบเจือ ครูอัตรำจ้ำง   คณะท้ำงำน 



 

 

 

20)นำงสำวสุภัทรำ  จ้ำปำทอง ครูอัตรำจ้ำง   คณะท้ำงำน 
21)นำงสำวนิตยำ   จันทรเ์ฉย พี่เลี ยงเด็กพิเศษ   คณะท้ำงำน 
22)นำงำสำวปภำดำ  พูลสวัสดิ ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  คณะท้ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ให้คณะท้ำงำนที่ได้รบักำรแต่งตั ง  ร่วมกันจัดท้ำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกบักำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพุ เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรด้ำเนินกำรภำยใต้
โครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  ซึ่งสอดคล้องกับยทุธศำสตร์ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท้ำงบประมำณ
ในลักษณะบรูณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรปอ้งกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ใหป้ระสบผลส้ำเรจ็ตำมควำมประสงค์ ของส้ำนักงำนคณะกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน และ
เพื่อประโยชนส์ูงสุดของทำงรำชกำร หำกมปีัญหำอุปสรรคใดๆ ให้รำยงำนต่อผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนทรำบทันที 

ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
       (นำงสุนีย์    อยู่หลง) 

    ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน ้ำพุ 
 
 

 


