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สวนที่ 1 
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชนสวน

บุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใชดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความ
เปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผล
ประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่อง
ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอ
เกิดของปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย 

โรงเรียนสายนํ้าทิพย ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน 
ทับซอน โดยวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวเิคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน  

ประเภทของความเส่ียง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังน้ี 
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายและ

พันธกิจในภาพ รวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผล ตอกลยุทธท่ีกําหนดไว 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธ 
โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ขององคกร 

2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาํเนิน 
โครงการ 

3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือ
เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และ ไมสอดคลอง
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กับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการ
จัดทํารายงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงนิดังกลาว 

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเส่ียง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่
ไมครอบคลุมการดาํเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน  

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ท่ีบุคคลน้ัน
รับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทําน้ันอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้ง
เจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนอง
หรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลน้ันขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทํา
แบบน้ีเปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเส่ียงที่เปน
ระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ 
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ 
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิด
หรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในคร้ังนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆมาดําเนินการ
วิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และปจจัยเส่ียงท่ีอาจเปนเหตุ
ทําให 

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ 
ไมเพียงพอ 
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2. การปฏบิัติหนาที่ไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏบิัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ 

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 6 พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปด
โอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

๒. เพื่อแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลกัธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไม ใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปน
แบบอยางที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และประชาชน 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ

ความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความ
เสี่ยงโดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเส่ียง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง  

ทั้งนี้กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวน
เงินที่ชัดเจนได 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

5 สงูมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บคุลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

5 สงูมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 

3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีไมเหมาะสม 

2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง  

1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง  

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเส่ียงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังน้ี 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ระดับ ระดับความเสี่ยง คําอธิบาย 

1 ความเส่ียงระดับสูงมาก 15 – 25 คะแนน 

2 ความเสี่ยงระดับสูง 9 – 14 คะแนน 

3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง 4 – 8 คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับต่ํา 1 – 3 คะแนน 
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ในการวิเคราะหความเส่ียงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณาจัดระดับ
ความสาํคัญของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

 

 ซึง่จัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑ
ในการ จัดแบงดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ

เส่ียง 

มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

ความเส่ียงระดับสูงมาก 15 – 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา 
หรือถายโอนความเส่ียง 

สีแดง  

ความเส่ียงระดับสูง 9 – 14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีสม  
 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 4 – 8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แตมี 
มาตรการควบคมุความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ความเส่ียงระดับต่ํา 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

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 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ  
                                              (Likelihood x Impact) 

ความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) 
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงเรียนสายน้ําทิพย มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน 
ทับซอน ดังน้ี 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงินและมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือ 
  มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งสงผลทางลบตอ 
  ผูอื่นที่เก่ียวของ 

2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- การรับ – จายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ 
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑการกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
- การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดงูานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกคาตอบแทน 
- การใชรถราชการ 
- ฯลฯ 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที่ 
- เสียช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 

4) แนวทางการปองความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
    (1) การเสรมิสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนสายนํ้าทิพย รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน 

- การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาที่ 
- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาที่ 
- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีดี 

    (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงานเชน 
- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 
- การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
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- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

- จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนโรงเรียนสายน้ําทิพย ประจําป      

พ.ศ.2565 
โรงเรียนสายน้ําทิพย กําหนดความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
   2. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 
   3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแตละปจจัยเส่ียงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ 
ของความเส่ียงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยงซึ่งจะทําใหทราบวามีความเส่ียงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 

ลําดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เส่ียง 

ลําดับ
ความเส่ียง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
ไมเปนไปตามระเบียบ 

5 5 25 (1) 

2 การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจายงบประมาณท่ี 

ไมถูกตองตามระเบียบ 
3 4 12 (3) 

4 การเอื้อประโยชนตอพวกพอง 
ในการจัดซื้อจัดจาง 

2 4 8 (4) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  

  (2)  (1) 

 (4) (3)   

     

     

     

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

ความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน 
ผลประโยชนทับซอนไดดังนี้ 
ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน ลําดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ ลาํดับ 3 (สงู = 12 คะแนน) 

การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเส่ียงออกเปน 3 ระดับคือสูงมากสูงและปาน
กลางโดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโรงเรียน
สายน้ําทิพย ประจําปงบประมาณ 2565 มีดังน้ี 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเส่ียง 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเส่ียง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา 
หรือถายโอนความเสี่ยง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม
เปนไปตามระเบียบ 
- การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน 

เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง 
เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

- การเบิกจายงบประมาณ 
ท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียงแตมีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง 

- การเอื้อประโยชนตอพวกพอง 
ในการจัดซื้อจัดจาง 

(Low)   
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3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ
เส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ
เส่ียง 

ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจางไมเปนไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให 
ขาราชการ และบุคลากร 
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และแนวทาง การจัดซื้อ
จัดจางอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ดานการจัดซื้อจัดจาง
จัดทํารายงานสรุปการ
จัดซื้อจัดจางรายไตรมาส
และเสนอใหหัวหนาสวน
ราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
พัสดุและบุคลากรท่ี
เก่ียวของกับการจัดซื้อจัด
จาง รับรองถึงความ 
ไมเก่ียวของสัมพันธกับผู
เสนองานในการจัดซ้ือจัด
จาง 

         กลุม
บริหารงาน 
งบประมาณ 
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ปจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ
เส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ
เส่ียง 

ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการและ 
บุคลากร ใหปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจาง 
อยางเครงครัด 

2. การใชอํานาจ
หนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน/การให
และการรับของขวัญ 
สินนํ้าใจ เพื่อหวัง 
ความกาวหนา 

3 5 15 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการบุคลากรให
ปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไข ปญหา
การทุจริตของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอยาง
เครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการบุคลากร ให
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับเรื่องการรับ
ของขวัญสินน้ําใจ อยาง
เครงครัด 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือ

         กลุม
บริหารงาน

บุคคล 
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ปจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ
เส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ
เส่ียง 

ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ผลประโยชนทับซอน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3. การเบิกจาย
งบประมาณ 
ท่ีไมถูกตองตาม
ระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจายการเงินและการ
คลัง อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแล
ขาราชการ และบุคลากร
ใหปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับขอรองเรียน การ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่
และการประพฤติมิชอบ 
อยางเครงครัด 

         กลุม
บริหารงาน 
งบประมาณ 

4. การเอ้ือประโยชน
ตอพวกพองในการ
จัดซื้อจัดจาง 

2 4 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามนโยบาย
เก่ียวกับความโปรงใสการ
เสริมสราง คุณธรรม 

         กลุม
บริหารงาน 
งบประมาณ 
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ปจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ
เส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ
เส่ียง 

ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

จริยธรรมเพ่ือให
ขาราชการถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแล
การประกาศหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับขอ
รองเรียนการละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให
ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคูมือ
ผลประโยชนทับซอน 
4. สงเสริมการมีสวนรวม
ในการดาเนินการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให
ครอบคลุม และทั่วถึงมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อรวมสราง
แนวทางและมาตรการใน
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ปจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ
เส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ
เส่ียง 

ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ดาเนินการสรางจิตสํานึก
ใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 


