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โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



คํานํา 

          โรงเร ียนบานหนองบอน (น ัยนานนทอนุสรณ) สำน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการวิเคราะห ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัต ิงานที ่อาจเก ิดผลประโยชนทับซ อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกัน

การทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไข ปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐท่ี

เปนปญหาสำคัญและพบบอย นอกจากนี้ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน

ท่ีไดนี้มากำหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) โรงเรียนบานหนองบอน 

(นัยนานนทอนุสรณ) 
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สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน

สวนบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช

ดุลยพินิจในกระบวนการ ตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี

สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ

ของสวนรวม และทำใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย

ผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมใน

สังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึง ระดับสังคม อยางไรก็ตาม

ทามกลางผูท่ีจงใจกระทำความผิดยังพบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่อง ดังกลาวอีกเปน

จำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปน

ประเด็น ปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี

รุนแรงข้ึน และยัง สะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย  

 โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) ดำเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี

อาจเกิด ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน

ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

เปนกรอบการวิเคราะหความ เส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

 การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย 

และควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ี

อาจเกิด ผลประโยชนทับซอน  

 ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้  

 ๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย 

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอ กลยุทธท่ี

กำหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมาย

กลยุทธ โครงสรางองคกรภาวการณ แขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงค

หรือเปาหมายขององคกร  

 ๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธผิล 

หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/

กระบวนการ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 



 ๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ

การเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ 

หรือ เปนความเสี่ยงที่ เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไม

สอดคลองกับขั้นตอนการดำเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การ

ควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว  

 ๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติตาม กฎระเบียบตาง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม

ทันสมัย หรือความไม ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การ

รางสัญญา ท่ีไมครอบคลุมการ ดำเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ  

 ๑) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 

เปล่ียนแปลง ระบบงานความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง 

การควบคุม กำกับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน  

 ๒) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน  

 ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที ่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเม ือง 

ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอำนาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหนาท่ี ท่ี

บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัว

หรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมี รูปแบบที่หลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน

เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือ ทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไป

ดำรงตำแหนงในองคกรตาง ๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ บริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผูมี

อำนาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือ บริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือ ผลประโยชน จาก

ทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตน เปน

หลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้ เปนการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห ความเส่ียง

ที่เปนระบบ ในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำใหเกิด

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวมเปน สำคัญ อันเกี ่ยวเนื ่องเชื ่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ ่งมี

สถานการณหรือ สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่ง

มีโอกาสกอใหเกิดหรือ นำไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

 การวิเคราะหความเสี ่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี ่ยงในดานตาง ๆ มา

ดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนบานหนองบอน 



(นัยนานนทอนุสรณ) การ วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงเรียนบานหนอง

บอน (นัยนานนทอนุสรณ) ทราบถึงความ เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปน

เหตุทำให  

 ๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ

ไมเพียงพอ  

 ๒. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  

 ๓. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึด

มั่นในหลัก ธรรมาภิบาล  

 พรอมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และ

เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัย

ของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย 

๒. วัตถุประสงค  

 ๑. เพื่อสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด

แยกแยะ ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

 ๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  

 ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชน สวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปน

แบบอยางท่ีดี ยืนหยัดทำใน ส่ิงท่ีถูกตองเปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  

 ๔. เพื่อสรางความเช่ือมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ

ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๒ 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ

ของความเส่ียงตาง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห และจัดลำดับ

ความเส่ียง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะ เกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ

ความเส่ียง ท้ังนี้กำหนดเกณฑในเชิง คุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข 

หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจำ 

๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

๒ นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน 

(บุคลากร)  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 

๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 

๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทำงานท่ีไมเหมาะสม 

๒ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 

๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของความเส่ียง แตละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี้ 
 
 

 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 

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 
 

 ในการวิเคราะหความเสี ่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี ่ยง (Risk Profile) ที ่ไดจากการ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี  
 
 
 

 

 

ซึ่งจัดแบงเปน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นท่ีเปน ๔ สวน (๔ Quadrant) ใช

เกณฑในการจัดแบงดังนี ้

ระดับความเสี่ยง 
คะแนนระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการกำหนด 

การแสดง

สัญลักษณ 

เส่ียงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือโอนถายความเส่ียง สีแดง 

เส่ียงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีสม 

ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเส่ียง แตมีมาตรการควบคุมความเส่ียง สีเหลือง 

ต่ำ (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ  x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ 

(Likelihood x Impact) 



ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๒. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ)  

 โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) มีการดำเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้  

 ๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชเงิน และมีชองทางท่ีจะทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง  

 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ

เอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค  

 - กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสงผลทางลบตอ

ผูอื่นท่ีเกี่ยวของ  

 ๒) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

 - การรับเงิน – จายเงินงบประมาณ  

 - การใชรถราชการเพื่อประโยชนสวนตัว  

 - การเอื้อประโยชนระยะเวลาในการจัดสงเอกสารใชความสนิทสวนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ 

หลังจาก ระยะเวลาท่ีกำหนด สงผลทำใหการดำเนินการในข้ันตอนตอไปลาชา 

 - การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการตาง ๆ ความเส่ียงท่ีจะใชอำนาจหนาท่ี เพื่อคัดเลือก

นักเรยีน ใหสามารถเขารวมโครงการนั้น ๆ โดยการใหขอมูล ใหคำแนะนำ หรือใหคะแนนกับนักเรียนท่ีสมัคร

เขารวมโครงการ และการใชความสัมพันธ ความสนิทคุนเคยเปนเกณฑในการคัดเลือกมากกวาตามหลักเกณฑ/ 

เงื่อนไข  

 - ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีการจัดหาตัวผูคา ผูรับจาง กอนสงเรื่องใหพัสดุจัดทำเอกสารเบิกจาย  

 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลท่ีรูจักหรือไดรับคำส่ังของผูบังคับบัญชากอน  
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 - โอนเงินใหบุคคลท่ีตองการใชเงินดวน โดยท่ีเอกสารหลักฐานยังไมถูกตอง หรือมีผูอนุมัติยังไมครบ  

 - การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องตาง ๆ ที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทำไม ถูกตอง เชน การดำเนินการทางวินัยจะปรากฏท้ังในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบในกลุมงานวินัย 

ซึ่งจะมีการรองขอ กดดัน หรือไมผานการพิจารณา จึงทำใหการตรวจสอบ/การสอบสวนไมเปนไปตามระเบียบ

กฎหมายท่ีวางไว  

 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ  

 ๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม  

 - สูญเสียงบประมาณ  

 - เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอำนาจหนาท่ีใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี  

 - ภาพลักษณของหนวยงานเสียหาย ไมเปนที่นาเชื ่อถือของขาราชการครู หนวยงานตาง ๆ และ

ประชาชนท่ัวไป  - การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต อาจไดรับการลงโทษทางวนิัย 

ถาพฤติกรรม ดังกลาว มีมูลความจริง  

 ๔) แนวทางการปองความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

  (๑) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 

รังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ เชน  

  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนอยางตอเนื่องและ สม่ำเสมอ  

  - เผยแพรคานิยมและสรางจิตสำนึกท่ีสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ีเปนประจำ 

  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี  

  - ช่ืนชม ยกยอง ประกาศเกียรติคุณใหแกเจาหนาท่ีท่ีมีการปฏิบัติงานดีเดน  

  - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางท่ีดี  

  (๒) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน  

  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม  

  - การเผยแพร และประชาสัมพันธหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  

  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน

อยางสม่ำเสมอ และตอเนื่อง 

- จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

 

 

 

 

 



 สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน โรงเรียนบานหนองบอน (นยันา

นนทอนุสรณ) ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) กำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้  

 ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ  

 ๒. การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ  

 ๓. การเอื้อประโยชนตอพวกพอง  

 ๔. การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ  

 เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเส่ียงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความเส่ียงในระดับ

ใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะทำใหทราบวามีความเส่ียงใดเปนความเส่ียงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน  

ลำดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ลำดับ

ความเสี่ยง 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ๕ ๕ ๒๕ (๑) 

๒ การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ๓ ๕ ๑๕ (๒) 

๓ การเอื้อประโยชนตอพวกพอง ๓ ๔ ๑๒ (๓) 

๔ การปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอน 

และระเบียบ 

๒ ๔ ๘ (๔) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  
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จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของ

ความเส่ียง ดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความ

เส่ียงดานผลประโยชนทับซอนได ดังนี้  

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 

การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน) 

การเอื้อประโยชนตอพวกพอง ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน) 

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอน และระเบียบ ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 

 

จากตารางวิเคราะหความเส่ียง สามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเปน ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และ

ปาน กลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ

ซอน โรงเรียน บานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) ประจำป ๒๕๖๕ มี ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตราการกำหนด ปจจัยความเสี่ยง 

เส่ียงสูงมาก (Extreme) จำเปนตองเรงจัดการความเส่ียง มี

มาตรการลด และประเมินชา หรือ

ถานโอนความเส่ียง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ไม

เปนไปตามระเบียบ 

- การเบิกจายงบประมาณท่ีไม

ถูกตองตามระเบียบ 

เส่ียงสูง (High) จำเปนตองเรงจัดการความเส่ียง และ

มีมาตรการลดความเส่ียง เพื่อใหอยู

ในระดับท่ียอมรับได 

- การเอื้อประโยชนตอพวกพอง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียง แตมีมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง 

- การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไม

เปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ 

ต่ำ (Low) - - 

 

 

 

 
 
 
 



๓. แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ปจจัยท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ม.ค. 

๖๕ 

ก.พ. 

๖๕ 

มี.ค. 

๖๕ 

เม.ย. 

๖๕ 

พ.ค. 

๖๕ 

มิ.ย. 

๖๕ 

ก.ค. 

๖๕ 

ส.ค. 

๖๕ 

ก.ย. 

๖๕ 

๑. กระบวนการ

จัดซื้อจัดจางไม

เปนไปตาม

ระเบียบ 

๕ ๕ ๒๕ ๑. ควบคุม กำก ับ ด ูแลให   ข าราชการ และ 

บุคลากร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทาง 

การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีพิเศษอยางเครงครัด  

๒. ควบคุม กำกับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ดานการจัดซื ้อจัดจาง จัดทำรายงานสร ุปการ 

จัดซื้อจัดจางรายไตรมาสและ เสนอใหหัวหนาสวน

ราชการรับทราบทุกครั้ง  

๓. ควบคุม กำกับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ดานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัด 

จาง รับรองถึงความ ไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนอ

งานในการจัดซื้อจัด จาง  

๔. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร 

ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื ้อ จัดจาง อยาง

เครงครัด 

         กลุมบริหาร

งบประมาณ 

 
 
 



 

ปจจัยท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ม.ค. 

๖๕ 

ก.พ. 

๖๕ 

มี.ค. 

๖๕ 

เม.ย. 

๖๕ 

พ.ค. 

๖๕ 

มิ.ย. 

๖๕ 

ก.ค. 

๖๕ 

ส.ค. 

๖๕ 

ก.ย. 

๖๕ 

๓. การเอื้อ

ประโยชนตอพวก

พอง 

๓ ๔ ๑๒ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และ บุคลากร 

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปรงใส การ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหขาราชการ

ถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ 

การปฏิบัติเกี ่ยวกับขอรองเรียน การละเวนการ 

ปฏิบัติหนาท่ีและการ ประพฤติมิชอบ เพื่อใหยึดถือ

ปฏิบัติ 

๓. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากร 

ปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 

๔. สงเสร ิมการมีส วนร วมในการดำเน ินการ 

ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ใหครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน เพื่อรวม

สรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ 

สรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจการทุจริตทุก

รูปแบบ 

         กลุมบริหาร

ท่ัวไป 



ปจจัยท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ม.ค. 

๖๕ 

ก.พ. 

๖๕ 

มี.ค. 

๖๕ 

เม.ย. 

๖๕ 

พ.ค. 

๖๕ 

มิ.ย. 

๖๕ 

ก.ค. 

๖๕ 

ส.ค. 

๖๕ 

ก.ย. 

๖๕ 

๔. การปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีไม

เปนตามข้ันตอน

และระเบียบ 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากร ให 

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข ปญหาการ 

ทุจริตของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาอย าง 

เครงครัด  

 

 

๒. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราซการ บุคลากร ให 

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เรื ่องการรับ 

ของขวัญสินน้ำใจ อยางเครงครัด  

๓. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และ บุคลากร

ปฏิบัติตามคูมือการเปนความเสียง 

โรงเรียน  

๔. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานของแตละฝายงาน 

         กลุมบริหาร

บุคคล 

 
 
 
 
 


