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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการดำเนินงานที ่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิเคราะห์

ความเส่ียงเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานท่ี

โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ

บ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวา่ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ได้นี ้มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและคู่มือป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 

โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
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ส่วนท่ี 1 

บทนำ 
1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรับชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไป

แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมใน

การปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงานสถาบันและสังคมต้อง

สูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการ 

ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 

อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ใน

เรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษ ทางอาญา 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็น

ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบใน

ระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

อีกด้วย  

โรงเรียนพนุพินพิทยาคม ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม

มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร

ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ

การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเปน็ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk : S ) หมายถึง ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการบรรลุ

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผล

ต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง

นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผล

กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  



2. ความเสี ่ยงด้านการดำเนินงาน ( Operational Risk : O ) เกี ่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน

ขององค์กร/ กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

3. ความเสี ่ยงด้านการเงิน (  Financial Risk : F ) เป็นความเสี ่ยงเก ี ่ยวก ับการบริหาร

งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่

ทันต่อสถานการณ์ หร ือเป็นความเสี ่ยงที ่เก ี ่ยวข้องกับการเง ินขององค์การ เช่น การประมาณ

การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหา

ข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื ่อนำมาใช้ในการบริหาร

งบประมาณและการเงินดังกล่าว  

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ( Compliance Risk : C ) เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน 

ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรม 

สัญญาการร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ  

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและ

การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี

บ่อยครั้งการควบคุม กำกับดูแลไม่ทั ่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของ

หน่วยงาน เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 

ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าท่ี เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้น

อยา่งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือ

ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรค

พวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการท่ี

บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี ่น้อง  หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ

ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที ่ยงธรรมเนื่องจากยึด

2 



ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที ่ผิด

จริยธรรมและทางจรรยาบรรณ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำ

ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ

ทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ของการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมาก

เท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากขึ้นเท่านั้น 

 การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเส่ียงในด้านต่าง ๆ มา

ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนพุนพิน

พิทยาคม ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น 

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ  

รับผิดชอบไม่เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมี

จริยธรรม  

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ

การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 

2. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น

แบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี ่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี ่ยง และดำเนินการ

วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ

เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง

ของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง

พรรณนาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

(บุคลากร) 

 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ำ 1-3 คะแนน 

  

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ    

ท่ีเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 

 

 

 

สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี 

สัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก 

(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ   

หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง  

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง 

 

สีส้ม   

ปานกลาง 

(Medium) 

4-8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่มีมาตรการควบคุม

ความเส่ียง 

สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง 

 

สีเขียว  

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood Impact) 
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ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

   

  

   

 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest) โรงเรียนพนุพนิพิทยาคม  

 โรงเรียนพนุพินพิทยาคม มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

      - กระบวนงานเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำผิดหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่

ตนเองและพวกพ้อง 

     - กระบวนงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติ  

ราชการ 

      - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ 

มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

      - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ

ต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

      - กระบวนงานท่ีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

      - การรับ-จ่ายเงิน  

          - การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การทำบัญชีการเงิน  

     - การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

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 

ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

(Impact) 
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     - การเอื้อประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือ 

โครงการหลังจากระยะเวลาท่ีกำหนดส่งผลทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า  

     - ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้าผู้รับจ้างก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดทำเอกสาร

เบิกจ่าย  

     - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลท่ีรู้จักหรือได้รับคำส่ังของผู้บังคับบัญชาก่อน 

     - การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ ท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากระทำไม่ถูกต้อง เช่น การดำเนินการทางวินัยจะปรากฏท้ังในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบใน

กลุ่มกฎหมายและคดีซึ่งจะมีการร้องขอกดดันหรือไม่ผ่านการพิจารณาจึงทำให้การตรวจสอบการสอบสวน

ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีวางไวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ

กฎหมาย 

        3) ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

      - สูญเสียงบประมาณ 

      - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วย

หน้าท่ี 

      - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

        4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

    การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

    - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครูและบุคลากรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

   - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีให้กับบุคลากร 

    - การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร เป็นแบบอย่างท่ีดี 

    - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ี 

    - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมให้เกิดกับบุคลากรทุกคน 

       5) การป้องกันเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่อาจเปน็ภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

   - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

   - การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใน

โรงเรียนพนุพินพิทยาคม อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

 - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 

 โรงเรียนพนุพินพิทยาคม กำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 

ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 2. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

 3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอน 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ

(impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วนำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดระดับของ

ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของ

ความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้อง

บริหารจัดการก่อน  

 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดการทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 5 15 (2) 
3 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 4 12 (3) 
4 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอน 2 4 8 (4) 

 

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
   

  

   

 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

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 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

(Impact) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ

ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทันซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ

ของบความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ  1  (สูงมาก =25  คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ  2  (สูงมาก =15  คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ  3  (สูง =12 คะแนน) 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอน ลำดับ  4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 

จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง 

และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
         เส่ียงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งการจัดการความ

เส่ียงมีมาตรการลด และ
ประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความ
เส่ียง 

 - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
 - การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

        เส่ียงสูง(High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเสี ่ยง 
เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

        ปานกลาง(Medium) ยอมรับความเส่ียง แต่มี
มาตรการควบคุมความเส่ียง 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่
เป็นไปตามข้ันตอน 

        ต่ำ(Low) 
 

- - 
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6. การกำหนดกิจกรรมควบคุม 

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง " กิจกรมการควบคุม " หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆที่ฝ่าย

บริหารกำหนดให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมี

การปฏิบัติตามในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้

สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในสำหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องต้นจะตอ้ง 

แบ่งแยกหน้าที ่งานภายในองค์กรอย่างเหมาะสมไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที ่เป็น

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้ามีความจำเป็นให้ 

กำหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นท่ีเหมาะสมทดแทน  

 กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ คือ  

-  การกำหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans)  

- การสอบทานโดยผู้บริหาร ( Management Review ) 

- การประมวลผลข้อมูล ( information Processing)  

- การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control)  

 - การมอบอำนาจท่ีเหมาะสม ( Appropriate Empowerment)  

- การแบ่งแยกหน้าท่ี (Segregation of Duties)  

- ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Performance Indicators)  

- การจัดทำเอกสารหลักฐาน (Documentation)  

- การตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างอิสระ ( independent Checks on Performance)  

- การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสินทรัพย์ ( Accessing Rights)  

7. การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร  

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการสารสนเทศและการส่ือสารท่ี 

เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อปกป้ององค์กรจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงและเพื่อ 

ความสามารถในการดำเนินพันธ์กิจขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จไม่ใช่แค่เพียงการปกป้องสินทรัพย์  

สารสนเทศหรือองค์กรเพียงเท่านั้น  

8. การติดตามร่องรอยความเสี่ยง 

 เป็นการติดตามเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อระบุความก้าวหน้าของการดำเนินการความเส่ียง

การว่าทุจริตได้ดำเนินการไปช้ันใดบ้างแล้ว 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 
ปัจจัยท่ีจะเกิด 

ความเสี่ยง 

โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ  

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค. 
65 

เม.ษ. 
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

1.กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม กำกับดูแลครูผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และเสนอให้
ผู้อำนวยการโรงเรียน รับทราบ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ครูปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ
จัดจ้างอย่าง เครง่ครัด 
 

         กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
2.การเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 
3 

 
5 

 
15 

 
ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
พิเศษอย่างเคร่งครัด 

          
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 
ปัจจัยท่ีจะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ  

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค. 
65 

เม.ษ. 
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

3.การเอ้ือประโยชน์
ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3 4 12 1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติ
ตามนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแล การประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติมิชอบเพ่ือใหยึ้ดถือปฏิบัติ 

         กลุ่มบริหารงบประมาณ 

4. การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีไม่
เป็นไปตาม
ข้ันตอน 

2 4 8 1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคมอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติ
ตาม กฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการรับ ของขวัญสินน้ำใจ
อย่างเคร่งครัด 
3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน 

         กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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