
 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

คํานํา 

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ดําเนินการ 
วิเคราะห์ ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เ กิ ด  ผ ลประ โ ยชน์ ทั บซ้ อน  ต ามม าต ร ฐ าน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกใน
การป้องกันการทุจริต การบริหารงาน ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข ปัญหาการกระทําผิด
วินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสําคัญและพบ บ่อย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มากําหนดเป็น คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ 

 

 

                                                        

                                                                                โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

                                                                                                         หน้า 

คํานํา  

สารบัญ 

 ส่วนท่ี ๑ บทนํา                                                                                           ๑ 

          ๑. หลักการและเหตุผล                                                                         ๑ 

          ๒. วัตถุประสงค์                                                                                 ๔ 

ส่วนท่ี ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                         ๕ 

          ๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                       ๕ 

              (Risk Assessment for Conflict of Interest)   

          ๒. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                      ๘ 

              (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

          ๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                    ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 

          การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหา ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจใน
ตําแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทํา
ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และ
ความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ของส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลัก
ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย ผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูป 
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ 
ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจ
กระทําความผิด ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น 
จํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเร่ืองทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict 
of interest : COI) เป็น ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย 

          โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 
ผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตาม มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 

          การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการ 
บริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้เกิดความ
เสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

          ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ 
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่



 
 

ส่งผล ต่อ กลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่
สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

          ๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงาน
ภายในของ องค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของ
ข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

          ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ 
และไม่ทัน ต่อสถานการณ์ หรือ เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการ
ประมาณการงบประมาณไม่ เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ ๕ ขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น 
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือ
นํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

          ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เกี่ยวข้อง กับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง 
เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ ไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ท่ีไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

          สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

          ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี บ่อยคร้ัง การควบคุมกํากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

          ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทาง เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

          ผลประโยชน์ทบัซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติ
หน้าท่ีในตําแหน่งหน้าท่ี ท่ี บุคคล นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง
การกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ี
หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่



 
 

ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป ดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้ง
ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจ หน้าท่ีตัดสินใจให้
ญาติพี่น้องหรือ บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทาง ราชการโดย
มิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้ เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

          การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห์ ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลด
มูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําให้เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่อง
เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ย่ิงมีสถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ย่ิงมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ นําไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้น 

          การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นําเอาความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ มาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วย
โรงเรียนทัพพระยาพิทยาทราบถึงความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงท่ี
อาจเป็นเหตุทําให้ 

          ๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบ ไม่เพียงพอ 

          ๒. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี 
จริยธรรม 

          ๓. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 5 พร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน 
ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบ
บ่อยอีกด้วย 

 



 
 

 

๒. วัตถุประสงค ์

          ๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้
เกิด ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

          ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

          ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม เป็น แบบอย่าง ท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

          ๔. เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 

          การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบ ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการ
วิเคราะห์และจัดลําดับ ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมิน
ความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ ความเส่ียง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ จํานวนเงินท่ีชัดเจนได้ เกณฑ์
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ ระดับ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิดขึ้น คําอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา 
๔ สูง มีโอกาสเกดิขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกดิขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการ
ดําเนินงาน (บุคลากร) โอกาสที่เกิด 

ระดับ โอกาสท่ีเกิดขึ้น คําอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาสในการทํางาน

ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกในการ

ปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกในการ

ปฏิบัติงานนานๆครั้ง 



 
 

 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดบัความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย 
พิจารณาจาก ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ ๔ 
ระดับ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิดขึ้น คําอธิบาย 
๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก 

(Extreme Risk : E) 
 

๑๕ - ๒๕ คะแนน 
 

๒ ความเส่ียงระดับสูง (High 
Risk : H) 

๙ - ๑๔ คะแนน 
 

๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง 
(Moderate Risk : M) 

๔ - ๘ คะแนน 
 

๔ ความเส่ียงระดับต่ํา (Low 
Risk : L) 

๑ - ๓ คะแนน 
 

         ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จาก
การ พิจารณา จัดระดับความสําคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบ ท่ี เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk 
Appetite Boundary) โดยท่ี 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ
เส่ียง 

มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก
(Extreme Risk : E) 

๑๕ - ๒๕ คะแนน 
 

มีมาตรการลดและ
ประเมินหรือถ่ายดอน

ความเส่ียง 

สีแดง 

เส่ียงสูง (High) ๙ - ๑๔ คะแนน 
 

มีมาตรการลดความ
เส่ียง 

สีส้ม 

ความเส่ียงระดับปาน
กลาง (Moderate 

Risk : M) 

๔ - ๘ คะแนน 
 

ยอมรับความเส่ียงแต่
มีมาตรการควบคุม

ความเส่ียง 

สีเหลือง 

ความเส่ียงระดับต่ํา 
(Low Risk : L) 

๑ - ๓ คะแนน 
 

ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

แผนภูมิความเส่ียง 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

 

 

  

 

 



 
 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 

          โรงเรียนทัพพระยาพิทยา มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

          ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 

                     - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่
ตนเองและ พวกพ้อง 

                     - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

                    - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ซึ่งส่งผลทาง ลบต่อผู้อื่น ท่ีเกี่ยวข้อง  

          ๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 

                    - การรับเงิน = จ่ายเงินงบประมาณ - การใช้รถราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

                    - การเอ้ือประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับ
เอกสารหรือ โครงการ หลังจากระยะเวลาที่กําหนด ส่งผลทําให้การดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ล่าช้า 

                    - การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการต่างๆ ความเสี่ยงท่ีจะใช้อํานาจ
หน้าท่ี เพ่ือ คัดเลือกโรงเรียน ให้สามารถเข้าร่วมโครงการนั้นๆ โดยการให้ข้อมูล ให้คําแนะนํา 
หรือให้คะแนนกับโรงเรียน ผู้บริหาร หรือครู ท่ีสมัคร เข้าร่วมโครงการ และการใช้ความสัมพันธ์ 
ความสนิทคุ้นเคย เป็นเกณฑ์ในการ คัดเลือก มากกว่าตามหลักเกณฑ์/ เงื่อนไข 

                    - ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุ
จัดทําเอกสาร เบิกจ่าย 

                    - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลท่ีรู้จัก/หรือได้รับคําส่ังของผู้บังคับบัญชา
ก่อน 



 
 

                    - โอนเงินให้บุคคลท่ีต้องการใช้เงินด่วน โดยท่ีเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้อง หรือมี
ผู้อนุมัติยัง ไม่ครบ 

                    - การดําเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ ที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษากระทําไม่ ถูกต้อง เช่น การดําเนินการทางวินัย จะปรากฏท้ังในรูปคณะกรรมการ
หรือตรวจสอบในกลุ่ม งานวินัย ซึ่งจะมีการร้อง ขอ กดดันหรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงทําให้การ
ตรวจสอบ/การสอบสวนไม่เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายท่ีวางไว้ 

                    - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ  

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

                    - สูญเสียงบประมาณ 

                    - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทาง
มิชอบด้วย หน้าท่ี 

                    - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นท่ีน่าเชื่อถือของข้าราชการครู 
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนท่ัวไป 

                    - การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการทุจริต อาจได้รับการ
ลงโทษทางวินัย ถ้าพฤติกรรม ดังกล่าวมีมูลความจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

          (๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

                    - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
ต่อเนื่องและ สม่ําเสมอ 

                    - เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตสํานึกที่สร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี เป็นประจํา 

                     - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี   

                    - ชื่นชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีการปฏิบัติงานดีเด่น 

                    - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างท่ีดี 

         (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

                    - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  

                    - การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

                    - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนทัพพระยาพิทยาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

                    - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

 โรงเรียนทัพพระยาพิทยากําหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน จํานวน ๔ ประเด็น
หลัก ดังนี้ 

          ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  

          ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  

          ๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

          ๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/
ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ
ปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียง



 
 

ในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง
บริหารจัดการก่อน 

ลําดับ ปัจจัยความเส่ียงใน
การเกิดทุจริต 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เส่ียง 

ลําดับความ
เส่ียง 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เปน็ไปตาม
ระเบียบ 

๕ ๕ ๒๕ ๑ 

๒ การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

๓ ๕ ๑๕ ๒ 

๓ การเอ้ือประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง 

๓ ๔ ๑๒ ๓ 

๔ การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนและ
ระเบียบ 

๒ ๔ ๘ ๔ 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลําดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลําดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ลําดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน) 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระเบียบ 

ลําดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 
 

          จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจําแนกระดับความเส่ียงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูง
มาก สูง และ ปาน กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนทัพพระยาพิทยา  มีดังนี้  

 

 

 



 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปัจจัยความเส่ียง 
เส่ียงสูงมาก(Extreme Risk : 
E) 

จําเป็นต้องเร่งจัดการความ
เส่ียง มี มาตรการลด และ
ประเมินซ้ํา หรือ ตามระเบียบ 
ถ่ายโอน ความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไประเบียบ 

เส่ียงสูง (High) จําเป็นต้องเร่งจัดการความ
เส่ียงและมี มาตรการลดความ
เสียง เพื่อให้อยู่ใน 
ระดับท่ี ยอมรับได้  
 

- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 
 

ความเส่ียงระดับปานกลาง 
(Moderate Risk : M) 

ยอมรับความเส่ียง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้อง 
 

ความเส่ียงระดับต่ํา (Low 
Risk : L) 

มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  - การปฏิบัติงานของ
เจ้าหนา้ท่ีไม่เป็นไป 
ตามขั้นตอนและระเบียบ  
 

 


