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โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม มาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกัน
การทุจริตการบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและ
พบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปกป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนบริหารความเสี่ยงโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น กรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เพ่ือให้มี ระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของ ความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุม
ได้ตลอดจนเพ่ือป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของโรงเรียนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและ
บุคลากร ในการปฏิบัติงานใช้ถือปฏิบัติต่อไป 



 

สารบัญ 
หนา้ 

ค าน า                  ก 
สารบัญ                  ข 
ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล                ๑ 
1.2 วัตถุประสงค์                ๓ 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน            ๔  
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ส่วนที่1 บทน า 
๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ ท าให้เจ้าหน้าที่สาธารณะขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์
หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์
ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับ
องค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามอยู่ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : 
COI) เป็นประเด็นปัญหา ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรง
ขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์  ทับซ้อนโดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ 
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้ 
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน

ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์
แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร กระบวนการ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ การเงิน เช่น 
การบริหารเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ
การเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น 
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุม  และการจัดท ารายงาน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณและการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน  ความไม่ทันสมัย หรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ
ด าเนินงาน 
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สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัย ๒ ปัจจัยคือ 

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลง
ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม ก ากับ ดูแล ไม่
ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพ
การแข่งขนั สภาพวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการพนักงาน
บริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และ ส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา และมีรูปแบบที่
หลากหลาย ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน
ก็ได้ อาทิ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งงานในองค์กรต่างๆ ทั้งใน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัท หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ
ในการหาปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสบริหารที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด หรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ เอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการ 
วิ เคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนที่จะ
เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ก าหนด 

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
๒  .การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท ำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
๓ .การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ 

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสทุจริต 
และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ การกระท าความผิดวินัย 
ของบุคลากร ระบุปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกดว้ย
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๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์รวม 
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัว ในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัด 
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 

ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความ เสี่ยง
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงิน ที่ชัดเจน
ได ้

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 ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสีย่งระดบัสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสีย่งระดบัสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสีย่งระดบัปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสีย่งระดบัต ่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา จัด

ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

ซึ่งจัดเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสสีัญลกัษณ ์

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ าหรอืถ่ายโอน
ความเสีย่ง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสีย่ง  สีส้ม  
ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสีย่ง แต่มีมาตรการควบคุมความ

เสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสีย่ง สีเขียว 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

5 

4 

3 

2 

1 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ระดบัความเสีย่ง = โอกาสในการเกดิเหตกุารณต์่างๆ × ความรุนแรงของเหตกุารณต์่างๆ 

(Likelihood × Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment for Conflict of 

Interest) โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ดังนี้ 
๑. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร  ซึ่งมีโอกาสอย่างไม่เหมาะสม คือมีการเอ้ือ

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลทางลบต่อผู้ อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

๒. กระบวนงานที่เข้าข่าย มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับ - จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย 
- การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อ จัดจ้าง และการจ้างบริการ 
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การจัดหาพัสดุ 
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ ์
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- ฯลฯ 

๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าความผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

๔. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑). การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนทุ่งสงวิทยารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้บุคลากร 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
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๒). การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน

ทุ่งสงวิทยาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนทุ่งสงวิทยาประจ าปี พ.ศ. 2565 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง  ซึ่งจะ
ท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจดัจ้าง 4 5 20 (1) 
2 กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ 3 3 9 (2) 
3 การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 3 3 9 (3) 
4 การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ม่ถูกตอ้งตามระเบียบ 2 3 6 (4) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได ้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจดัจ้าง ล าดับ 1 (สูงมาก = 20 คะแนน) 
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 2 (สูง = 9 คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 3 (สูง = 9 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ม่ถูกตอ้งตามระเบียบ ล าดับ 4 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือ สูงมาก สูง และ 

ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

          เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจดัการความเสี่ยง มมีาตรการลด
และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

        เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจดัการความเสี่ยงปละมมีาตรการลด
ความเสีย่ง เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 
- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ 

        ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสีย่งแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง - การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

        ต่ า (Low) - - 
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๓. แผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
ปัจจัยท่ีจะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

๑. การเอื้อประโยชน ์
ต่อพวกพ้องในการ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

4 5 20 ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสการเสริมเสร้าง คณุธรรม  
จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลการ
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและ
การประพฤตมิิชอบ เพ่ือให้ยึดถือ
ปฏิบัต ิ
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากรปฏบิัติ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการ 
ด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม  
และทั่วถึงมากยิ่งข้ึน เพื่อร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการใน
การด าเนินการ 
สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการ
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล การเงินและ 

สินทรัพย ์
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ปัจจัยท่ีจะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

๒. กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างไมเ่ป็นไปตาม 
ระเบียบ 

3 3 9 ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวิธีพิเศษ 
อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ 
รับทราบทุกครั้ง 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ
และบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง 
ความไมเ่กี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้
เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครดั 

         กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล การเงินและ 

สินทรัพย ์
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ปัจจัยท่ีจะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

๓. การใช้อ านาจ 
หน้าท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชน์การให ้
และการรับของขวัญ  
สินน้ าใจ เพื่อหวัง 
ความก้าวหน้า 

3 3 9 ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบตัิตาม
นโยบายเกีย่วกับความโปร่งใส 
การเสริมสร้าง คณุธรรม  
จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลการ
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัต ิ
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบตัิตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียน 
๔. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการ 
ด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม  
และทั่วถึงมากยิ่งข้ึน เพื่อร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการใน
การด าเนินการ 
สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการ
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
๕. จัดท าประกาศ เรื่อง 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

         กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล  
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ปัจจัยท่ีจะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

๔.การเบิกจ่าย  
งบประมาณที่ไม ่
ถูกต้องตามระเบียบ 

2 3 6 ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบตัิ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน
และการคลังอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบตัิ
ตามประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน  
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและ
การประพฤตมิิชอบอย่าง
เคร่งครดั 

         กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล การเงินและ 

สินทรัพย ์

 


