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ค ำน ำ 

โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั ด าเนินการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์
ทบัซ้อน โดยวเิคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน ตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ พื่ อ ก า หนด
มาตรการส าคญัเร่งด่วนเชงิรุกในการป้องกนัการทุจรติ การบรหิารงานทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รฐัที่เป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อย นอกจากนี้ยงัน าความเสี่ยง
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้นทีไ่ดน้ี้มาก าหนดเป็นคู่มอืป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน
โรงเรยีนอกีดว้ย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะ
ที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั หวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานที่
อาจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบบันี้จะเป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการวางแผน
จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใหข้า้ราชการและ
บุคลากรในโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกัทุกคนไดย้ดึเป็นแนวปฏบิตัเิพือ่ขบัเคลื่อนโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกัใหเ้ป็นเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาสุจรติ ดงัค ากล่าวทีว่่า“คอรปัชัน่เริม่ทีต่วัเรา หยุดทีต่วัเรา” 

 

 

 

 

 

(นายสุดสาคร   จนัทะล่าม) 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 
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ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑. หลกักำรและเหตุผล 

การมผีลประโยชน์ทบัซอ้นถอืเป็นการทุจรติคอรปัชัน่ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมดิต่อกฎหมายหรอืจรยิธรรมดว้ยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าทีไ่ปแทรกแซงการใช้
ดุลยพนิิจในกระบวนการตดัสนิใจของเจ้าหน้าที่ของรฐั จนท าใหเ้กดิการละทิ้งคุณธรรมในการปฏบิตัิหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอสิระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสงัคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ทีส่ญูเสยีไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงนิ คุณภาพการใหบ้รกิาร ความเป็นธรรมใน
สงัคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตัง้แต่ระดบัองค์กรจนถึงระดบัสงัคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผูท้ีจ่งใจกระท าความผดิ ยงัพบผูก้ระท าความผดิโดยไม่เจตนาหรอืไม่มคีวามรูใ้นเรื่องดงักล่าวอกี
เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรยีนเรื่องทุจรติหรอืถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน หรอืความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : 
COI) เป็นประเดน็ปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบนัทีเ่ป็นบ่อเกดิของปัญหาการทุจรติประพฤตมิิชอบ
ในระดบัทีรุ่นแรงขึน้ และยงัสะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ 
อกีดว้ย 

โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั ด าเนินการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์
ทบัซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง หมายถงึกระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่งทีเ่ป็นระบบในการบรหิารปัจจยั
และควบคุมกระบวนการปฏบิตังิานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหายจากการปฏบิตังิาน
ทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ประเภทของความเสีย่ง แบ่งออกเป็น ๔ ดา้น ดงันี้ 
๑. ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถงึ ความเสีย่งเกี่ยวกบัการบรรลุเป้าหมาย

และพนัธกจิในภาพรวมทีเ่กดิจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกทีส่่งผลต่อกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขนั ทรพัยากรและสภาพแวดล้อม อนัส่งผลกระทบต่อ
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายขององคก์ร 
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๒. ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพประสทิธผิล 
หรอืผลการปฏบิตังิาน โดยความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เป็นความเสีย่งเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องคก์ร/กระบวนการเทคโนโลย ีหรอืนวตักรรมทีใ่ช/้บุคลากร/ความเพยีงพอของขอ้มลู สง่ผลต่อประสทิธภิาพ
ประสทิธผิลในการด าเนินโครงการ 

๓. ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสีย่งเกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรอืเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการเงนิขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพยีงพอ และ ไม่สอดคลอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจดัหาขอ้มูล การวเิคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจดัท ารายงานเพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารงบประมาณ และการเงนิดงักล่าว 

๔. ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวขอ้งกบั
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ โดยความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เป็นความเสีย่ง เนื่องจากความไม่ชดัเจน ความ
ไม่ทนัสมยัหรอืความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถงึการท านิตกิรรมสญัญา 
การร่างสญัญาทีไ่ม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกดิความเสีย่ง อาจเกดิจากปัจจยัหลกั ๒ ปัจจยั คอื 
๑) ปัจจยัภำยใน เช่น นโยบายของผูบ้รหิาร ความซื่อสตัย ์จรยิธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ

เปลีย่นแปลงระบบงานความเชื่อถอืไดข้องระบบสารสนเทศ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีบ่่อยครัง้    
การควบคุม ก ากบัดแูลไม่ทัว่ถงึ และการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานเป็นตน้ 

๒) ปัจจยัภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ีหรอื สภาพการแขง่ขนั สภาวะแวดลอ้มทัง้ทางเศรษฐกจิและการเมอืง เป็นตน้ 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรอืข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ขา้ราชการ พนักงานบรษิทั หรอืผูบ้รหิารซึ่งมอี านาจหน้าทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐั ปฏบิตัหิน้าที่ ในต าแหน่งหน้าที่ 
ทีบุ่คคลนัน้รบัผดิชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านัน้อาจจะเกดิขึ้นอย่างรู้ตวั
หรอืไม่รู้ตวัทัง้เจตนาและไม่เจตนา และมรีูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากดัอยู่ในรูปของตวัเงนิหรอืทรพัย์สิน
เท่านัน้แต่รวมถงึผลประโยชน์อื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ในรูปตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิกไ็ด ้อาท ิการแต่งตัง้พรรคพวกเขา้ไป
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทัง้ในหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และบรษิัทจ ากดัหรอืการที่บุคคลผู้มี
อ านาจหน้าทีต่ดัสนิใจใหญ้าตพิี่น้องหรอืบรษิทัทีต่นมสี่วนไดส้่วนเสยีได้รบัสมัปทานหรอืผลประโยชน์ จาก
ทางราชการโดยมชิอบ สง่ผลใหบุ้คคลนัน้ขาดการตดัสนิใจทีเ่ทีย่งธรรม เนื่องจากยดึผลประโยชน์สว่นตนเป็น
หลกั ผลเสยี จงึเกดิขึน้กบัประเทศชาต ิการกระท าแบบน้ีเป็นการกระท าทีผ่ดิทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
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กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน จงึหมายถงึ กระบวนการวเิคราะหค์วาม
เสีย่งทีเ่ป็นระบบในการบรหิารปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏบิตังิานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ทีจ่ะท าให้
เกดิความเสยีหายจากการปฏบิตังิานอาจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อนหรอืความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์
สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวมเป็นส าคญั อนัเกีย่วเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกลช้ดิกบัการทุจรติ กล่าวคอื ยิง่มี
สถานการณ์หรอืสภาวการณ์ของการขดักนัของผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็
ยิง่มโีอกาสก่อใหเ้กดิหรอืน าไปสูก่ารทุจรติมากเท่านัน้ 

การวเิคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนในครัง้นี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต ๑ การวเิคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนนี้ จะช่วยให้
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต ๑ ทราบถงึความเสีย่งดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อนที่
เกดิขึน้ และปัจจยัเสีย่งทีอ่าจเป็นเหตุท าให ้

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รบัผดิชอบไม่เพยีงพอ 

๒. การปฏบิตัหิน้าทีไ่ปในทางทีท่่าใหป้ระชาชนขาดความเชื่อถอืในความมคีุณธรรมความมจีรยิธรรม 
๓. การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการขาดการค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการ

ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาลพรอ้มกนันี้ ยงัสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกนั ยบัยัง้การทุจรติ ปิด
โอกาสการทุจรติ และเพื่อก าหนดมาตรการหรอืแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิ
ชอบ การกระท าผดิวนิยัของเจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่ป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อยอกีดว้ย 

 
๒. วตัถปุระสงค ์

๑. เพือ่สรา้ง สบืทอดวฒันธรรมสุจรติ และแสดงเจตจ านงสุจรติในการบรหิารราชการใหเ้กดิความคดิ
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 

๒. เพือ่แสดงความมุ่งมัน่ในการบรหิารราชการโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล 
๓. เพื่อตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏิบตัิราชการของเจ้าหน้าที่รฐั ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตวัในต าแหน่งหน้าทีอ่นัมคิวรไดโ้ดยชอบตามกฎหมาย ใหย้ดึมัน่ในคุณธรรมจรยิธรรมเป็น
แบบอย่างทีด่ยีนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ศรทัธาต่อการบรหิารราชการแผ่นดินแก่ผู้ร ับบรกิาร ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
และประชาชน 
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ส่วนท่ี ๒ 
กำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน เป็นการวเิคราะหร์ะดบัโอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบ

ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด า เนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน ไดแ้ก่ ระดบัโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดบัความเสี่ยง ทัง้นี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่
สามารถระบุเป็นตวัเลขหรอืจ านวนเงนิทีช่ดัเจนได ้

เกณฑ์ระดบัโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) เชิงคณุภำพ 

ระดบั โอกำสท่ีเกิด ค ำอธิบำย 

๕ สงูมาก มโีอกาสเกดิขึน้เป็นประจ า 
๔ สงู มโีอกาสเกดิขึน้บ่อยครัง้ 
๓ ปานกลาง มโีอกาสเกดิขึน้บางครัง้ 
๒ น้อย มโีอกาสเกดิขึน้น้อยครัง้ 
๑ น้อยมาก มโีอกาสเกดิขึน้ยาก 

เกณฑ์ระดบัควำมรนุแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคณุภำพ ท่ีส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน 
(บุคลำกร) 

ระดบั โอกำสท่ีเกิด ค ำอธิบำย 
๕ สงูมาก ถูกลงโทษทางวนิยัรา้ยแรง 
๔ สงู ถูกลงโทษทางวนิยัอย่างไม่รา้ยแรง 
๓ ปานกลาง สรา้งบรรยากาศในการทางานทีไ่ม่เหมาะสม 
๒ น้อย สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏบิตังิานบ่อยครัง้ 
๑ น้อยมาก สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏบิตังิานนานๆ 

ครัง้ 
ระดบัของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดบัความส าคญัในการบรหิารความเสี่ยง โดย

พจิารณา จากผลคูณของระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) กบัระดบัความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสีย่งแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑไ์ว ้4 ระดบั ดงันี้ 
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ระดบัของควำมเส่ียง (Degree of Risk) 
ล ำดบั ระดบัควำมเส่ียง ช่วงคะแนน 
๑ ความเสีย่งระดบัสงูมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสีย่งระดบัสงู (High Risk : H) ๙-๑๔ คะแนน 
๓ ความเสีย่งระดบัปานกลาง (Moderate Risk : 

M) 
๔-๘ คะแนน 

๔ ความเสีย่งระดบัต ่า (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พจิารณาจดัระดบัความส าคญัของความเสีย่งจากโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกดิขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดบัความเสีย่งทีส่ามารถยอมรบัได ้(Risk Appetite Boundary) โดยที ่

                                                                                                                                                                                                 
 
 

 
ซึง่จดัแบ่งเป็น ๔ ระดบั สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพืน้ทีเ่ป็น ๔ สว่น (๔ Quadrant) ใช้

เกณฑใ์นการ จดัแบ่ง ดงันี้ 

 
ระดบัควำมเส่ียง คะแนนระดบั

ควำม 
เส่ียง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสญัลกัษณ์ 

เสีย่งสงูมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มมีาตรการลด และประเมนิซ ้า 
หรอืถ่ายโอนความเสีย่ง 

สแีดง 

เสีย่งสงู (High) ๙-๑๔ คะแนน มมีาตรการลดความเสีย่ง สสีม้ 
ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรบัความเสีย่ง แต่ม ี

มาตรการควบคุมความเสีย่ง 
สเีหลอืง 

ต ่า (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรบัความเสีย่ง สเีขยีว 
 
 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

                  (Likelihood x Impact) 
 

(Likelihood x Impact) 
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ตำรำงระดบัของควำมเส่ียง (Degree of Risk) 
 

                   5 

                  4 

                  3 

                  2 

                  1 

        1           2     3           4           5 
 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย (Likelihood) 
 
 

 
๒. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนบ้ำนสนัป่ำสกั 

โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั มกีารด าเนินการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิ 
ผลประโยชน์ทบัซอ้น ดงันี้ 

๑) กำรพิจำรณำกระบวนงำนท่ีมีโอกำสเส่ียงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

๑.๑ กระบวนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิหน้าที่ราชการ ในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์
สว่นตน 

๑.๒ กระบวนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชท้รพัยส์นิของทางราชการ ซึง่มโีอกาสใชง้านอย่างไม่ 
      เหมาะสม เกิดความสิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วัสดุ

ส านกังาน 
                การใชก้ระแสไฟฟ้า และการใชน้ ้าประปา 

๑.๓ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม 

      คอื มกีารเอือ้ประโยชน์หรอืใหค้วามช่วยเหลอืพวกพอ้ง การกดีกนั การสรา้งอุปสรรค 
๑.๔ กระบวนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบั ตดิตามการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 
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๒) โดยมีกระบวนงำนท่ีเข้ำข่ำยมีโอกำสเส่ียงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

๒.๑ การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีไ่ม่เป็นไปตามขัน้ตอนและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒.๒ การใชว้สัดุอุปกรณ์ของทางราชการ 
๒.๓ การใชเ้วลาราชการเพือ่ประโยชน์สว่นตน 
๒.๔ การบนัทกึบญัชรีบั – จ่าย / การจดัท าบญัชทีางการเงนิ 
๒.๕ การตรวจรบัวสัดุ ครุภณัฑ ์
๒.๖ การคดัเลอืกบุคคลเขา้ท างาน 
๒.๗ การจดัหาพสัดุ 
๒.๘ การจดัท าโครงการฝึกอบรม ศกึษาดงูาน ประชุม และสมัมนา 
๒.๙ การท างานไม่เรยีงล าดบัความเร่งด่วน 

๓) ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม 
๓.๑ สญูเสยีงบประมาณ 
๓.๒ เปิดช่องทางใหเ้จา้หน้าทีใ่ชอ้ านาจหน้าท าใหผู้้ปฏบิตังิานใชโ้อกาสกระท าผดิในทางมิ

ชอบดว้ยหน้าที ่
๓.๓ เสยีชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน 
๓.๔ เกดิค่านิยมองคก์รทีไ่ม่ถูกตอ้ง และเป็นแบบอย่างทีไ่ม่ดสี าหรบัคนรุ่นหลงั 

๔) แนวทำงกำรป้องควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
๔.๑ การเสรมิสร้างจติส านึกให้บุคลากรของโรงเรยีนอนุบาลบ้านท่อเมอืงลงั รงัเกยีจการ

ทุจรติทุกรปูแบบ เช่น 
๔.๑.๑ การสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 
๔.๑.๒ เผยแพร่ค่านิยมสรา้งสรรคใ์หแ้ก่บุคลากร 
๔.๑.๓ จดัโครงการฝึกอบรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรมใหก้บับุคลากร 
๔.๑.๔ การสง่เสรมิใหผู้บ้งัคบับญัชา เป็นตวัอย่างทีด่ ี

๔.๒ การป้องกนัเหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมทีอ่าจเป็นภยัต่อหน่วยงาน เช่น 
๔.๒.๑ การแจง้เวยีนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารงานบุคคลทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 
๔.๒.๒ การเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด 
๔.๒.๓ การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการปฏบิตังิานของ

บุคลากรโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกัอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
๔.๒.๔ จดัช่องทางการรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
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สรปุผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน โรงเรียนบ้ำนสนัป่ำสกั  
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั ก าหนดความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น จ านวน ๔ ประเดน็หลกั 
ดงันี้ 

๑. การปฏบิตังิานไม่เตม็ตามเวลาราชการ 
๒. การปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามขัน้ตอนและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
๓. การวเิคราะหง์านไม่เป็นไปตามภารกจิงานท าใหง้านล่าชา้ไม่เป็นไปตามก าหนด 
๔. การใชท้รพัยากรของทางราชการไปใชง้านสว่นตวั 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจยัเสีย่งแลว้ จงึน าผลทีไ่ดม้าพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง
และผลกระทบของความเสีย่งต่อกจิกรรม หรอืภารกจิของหน่วยงานว่า ก่อให้เกดิระดบัของความเสี่ยงใน
ระดบัใดในตารางความเสีย่ง ซึ่งจะท าใหท้ราบว่ามคีวามเสีย่งใดเป็นความเสีย่งสูงสุดที่จะต้องบรหิารจดัการ
ก่อน 

 
ล ำดบั ปัจจยัควำมเส่ียงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ ระดบั 

ควำม
เส่ียง 

ล ำดบั 
ควำม
เส่ียง 

๑ การปฏบิตังิานไม่เตม็ตามเวลาราชการ 3 3 9 1 
๒ การปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามขัน้ตอนและระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง 
2 3 6 2 

๓ วเิคราะหง์านไม่เป็นไปตามภารกจิงานท าใหง้าน
ล่าชา้ไม่เป็นไปตาม 

2 2 4 3 

๔ การใชท้รพัยากรของทางราชการไปใชง้านสว่นตวั 2 2 4 4 
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แผนภมิูควำมเส่ียง (Risk Map) 
 

                   5 

                  4 

                  3 

                  2 

                  1 

        1           2     3           4           5 
 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย (Likelihood) 

 
จากแผนภูมคิวามเสีย่ง (Risk Map) ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัล าดบัความส าคญัของ

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน สามารถสรุปการวเิคราะห์ความเสี่ยงและจดัล าดบัความส าคญัของ
ความเสีย่งดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้ดงันี้ 

ผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

จดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเส่ียง 

การปฏบิตังิานไม่เตม็ตามเวลาราชการ ล าดบั ๑ (สงู = ๙ คะแนน) 

การปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามขัน้ตอนและระเบยีบ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ล าดบั ๒ (ปานกลาง = ๖ คะแนน) 

วเิคราะหง์านไม่เป็นไปตามภารกจิงานท าใหง้าน
ล่าชา้ไม่เป็นไปตามก าหนด 

ล าดบั ๓ (ปานกลาง = ๔ คะแนน) 

การใชท้รพัยากรของทางราชการไปใชง้านสว่นตวั ล าดบั ๔ (ปานกลาง = ๔ คะแนน) 

 

 
 
 
 

     

     

 (2) (1)   

 (3),(4)    
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จากตารางวเิคราะหค์วามเสีย่ง สามารถจ าแนกระดบัความเสีย่งออกเป็น ๒ ระดบั คอื สูง และปาน 

กลาง โดยสามารถสรุปขอ้มูลการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  
โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ม ีดงันี้ 

 
ระดบัความเสีย่ง มาตรการก าหนด ปัจจยัความเสีย่ง 

 
          เสีย่งสงู (High) 

จ าเป็นตอ้งเร่งจดัการความเสีย่ง 
และมมีาตรการลดความเสีย่ง 
เพือ่ใหอ้ยู่ใน ระดบัทีย่อมรบัได ้

- การปฏบิตังิานไม่เตม็
ตามเวลาราชการ 

 
    ปานกลาง (Medium) 

 
ยอมรบัความเสีย่ง แต่มมีาตรการ
ควบคุม ความเสีย่ง 

- การปฏบิตังิานไม่เป็นไป
ตามขัน้ตอนและระเบยีบ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- วเิคราะหง์านไม่เป็นไป
ตามภารกจิงานท าให้
งานล่าชา้ไม่เป็นไปตาม 
ก าหนด  

- การใชท้รพัยากรของทาง
ราชการไปใชง้านสว่นตวั 
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๓. แผนจดักำรควำมเส่ียงป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

ปัจจยั 
ท่ีจะเกิดควำม

เส่ียง 

โอกำสและผลกระทบ 
 

มำตรกำร 
จดักำรควำมเส่ียง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 

ผู้รบัผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดบั
ควำม
เส่ียง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

ม.ีค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.การปฏบิตังิาน 
ไม่เตม็ตามเวลา
ราชการ 

3 3 1 1.ควบคมุ ก ากบั ดแูลให้
ขา้ราชการและบุคลากร
โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 
ปฏบิตังิานเตม็เวลาราชการ 
2.ควบคมุ ก ากบั ดแูลให้
ขา้ราชการและบุคลากร
โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 
ปฏบิตังิานเตม็ตามศกัยภาพ 
3.สรา้งจติส านึกในการ
ปฏบิตัริาชการใหเ้ตม็
ศกัยภาพ 
4.เสรมิสรา้งคุณธรรม 
จรยิธรรม วฒันธรรมและ
หลกัธรรมาภบิาลในองคก์ร 
5.จดัท าคูม่อื/มาตรฐานการ
ปฏบิตังิานรายบุคคล 
6.บุคลากรทุกคนจดัท า
บนัทกึการปฏบิตังิาน 

         ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจยั 

ท่ีจะเกิดควำม
เส่ียง 

โอกำสและผลกระทบ 
 

มำตรกำร 
จดักำรควำมเส่ียง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 

ผู้รบัผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดบั
ควำม
เส่ียง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

ม.ีค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2. การปฏบิตังิาน
ไม่เป็นไปตาม
ขัน้ตอนและ 
ระเบยีบ ที่
เกีย่วขอ้ง 

2 3 2 1.ใหข้า้ราชการและบุลากร
จดัท าคูม่อืและขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานทุกขัน้ตอน ทุกงาน 
2.ควบคมุ ก ากบั ดแูลใหข้เรา
ชการและบุคลากร ปฏบิตัติาม
คู่มอืและขัน้ตอนอย่าง
เคร่งครดั 
3.ตดิตามและประเมนิผล
ขา้ราชการและบุคลากรในการ
ปฏบิตังิานทีก่ าหนดอย่าง
สม ่าเสมอ 
4.เสรมิสรา้งความรูแ้ละความ
เขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายและ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งแก่
ขา้ราชการและบุคลากรใน
โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 
5.PLC ภารกจิงานของกลุ่ม
งานแต่ละฝ่ายเพื่อใหท้ราบถงึ
กระบวนงานทีป่ฏบิตัเิป็น
ประจ า 
 

         ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจยั 
ท่ีจะเกิดควำม

เส่ียง 

โอกำสและผลกระทบ 
 

มำตรกำร 
จดักำรควำมเส่ียง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 

ผู้รบัผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดบั
ควำม
เส่ียง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

ม.ีค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3.วเิคราะหง์านไม่
เป็นไปตามภารกจิ
งานท าใหง้านล่าชา้
ไม่เป็นไปตาม 
ก าหนด 
การใชท้รพัยากร
ของทางราชการไป
ใชง้านส่วนตวั 

2 2 3 1.ศกึษา วเิคราะห ์ภารกจิ
งานตามโครงสรา้งของ
โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกัและ
งานของแต่ละกลุ่มงาน 
2.PLC ภารกจิงานของแต่ละ
กลุ่มงานเพื่อใหท้ราบถงึ
กระบวนงานทีป่ฏบิตัเิป็น
ประจ า 
3.การส่งเสรมิการปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณของบุคลากรใน
โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 
4.ตดิตามและประเมนิผล
ขา้ราชการและบุคลากร ใน
การปฏบิตังิานตามคูม่อืและ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานที่
ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ 

         ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจยั 

ท่ีจะเกิดควำมเส่ียง 

โอกำสและผลกระทบ 
 

มำตรกำร 
จดักำรควำมเส่ียง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 

ผู้รบัผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดบั
ควำม
เส่ียง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

ม.ีค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4.การใชท้รพัยากรของ
ทางราชการไปใชง้าน
ส่วนตวั 

2 2 4 1.ควบคมุ ก ากบั ดแูลให้
ขา้ราชการและบุคลากร
ปฏบิตัติามคูม่อื
ผลประโยชน์ทบัซอ้นของ
โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 
อย่างเคร่งครดั 
2.จดัท ามาตรการประหยดั
การใชพ้ลงังานของทาง
ราชการ 
3.เสรมิสรา้งคุณธรรม 
จรยิธรรมวฒันธรรม 
และหลกัธรรมาภบิาล 
ในองคก์ร 
4.ควบคมุ ก ากบั ดแุลให้
ขา้ราชการและบุคลากรใช้
ทรพัยากรของทางราชการ
เพื่องานของทางราชการ
เท่านัน้ 
 

         ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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