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คำนำ 

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และ การแกไขปัญหาการกระทำ
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากน้ียังน าความเสีย่ง เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้น้ีมา
กำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่อีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน

บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ ส่วนรวม และทำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ี สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำ ความผิด ยังพบผู้กระทำ
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรูในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูก กล่าวหาร้องเรียนเรื่อง
ทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปญัหาการ ขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐ าน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission^ ป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนการวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบใน
การบริหารปัจจัยและ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้ 
๑. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: ร) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ พันธกิจใน
ภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการ
ปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ขององค์กร 
๒. ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ล่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
๓. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ การเงินเช่นการ



บริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น ความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ ขั้นตอนการ
ดำเนินการเป็นด้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำ รายงานเพื่อ
นำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
๔. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: 0 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ ความ
ไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท่านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่ ครอบคลุม
การดำเนินงาน 
สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความช่ือสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ เปล่ียนแปลง
ระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้งการ ควบคุมกำกับ
ดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นด้น 
๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ สภาพการ
แช่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นด้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ 
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้น 
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง 
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ง ในองค์กร
ต่าง ๆ ท้ังในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจ ให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเลียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้ บุคคลนั้นขาด
การตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเลียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำ
แบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให้เกิดความเลีย
หายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ม ากเท่าใด ก็ยิ่งมี โอกาสก่อให้เกิด
หรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนีน้ำเอาความเส่ียงในด้านต่าง ๆ มา ดำเนินการ



วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่การวิเคราะห์
ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ทราบถึงความเส่ียงด้าน ผลประโยชน์
ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำให้ 
๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
๒. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยดึมั่น ในหลัก
ธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และ
เพื่อ กำาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแกไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัว
ในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น แบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดทำใน
ส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีล่วนได้ส่วนเลียและประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบของ
ความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการ วิเคราะห์และจัดลำดับความ
เส่ียง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง 
ท้ังนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ี
ชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาลที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เซิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง  

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของ 

ความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้  



ระดับของความเสียง (Degree of Risk) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๑ ความเส่ียงระดับสงมาก (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  

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จาก 

การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) และ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 

โดยท่ี 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood X Impact) 

 

 

 

 



ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน 

การจัดแบ่งดังนี้ 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด การแสดงสืสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) ๑๕ - ๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซํ้า 

หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

 สีแดง 

เส่ียงสูง (High) ๙ - ๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง — สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) ๔ - ๘ คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่มี 

มาตรการควบคุมความเส่ียง 
— 

สีเหลือง 

ต่ํา (Low) ๑ - ๓ คะแนน ยอมรับความเส่ียง — สืเขียว 

ตารางระดับของความเสียง (Degree of Risk) 

 

๒. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนชุมชน
บ้านบางเสร่ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ดังนี้ 
๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อ 
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกนัการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นท่ี 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 
(likelihood) 



เกี่ยวข้องความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact^อกาลท่ีจะเกิดความเสียหาย 
(Likelihood) 
๒) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับ - จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/ การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทำโครงการ'ฟิกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 
- ฯลฯ 
๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิ ชอบด้วยหน้าท่ี 
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
๔) แนวทางการป้องความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนวัดชุมชนบ้านบางเสร่ 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 
- จัดโครงการ'ฟิกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเรียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนวัดด ชุมชนบ้านบางเส



ร่อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- กำหนดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนวัดชุมชนบ้านบางเสร่ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ กำหนดความเส่ียงท่ี เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจำนวน ๔ หลักดังนี้ 
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๒. การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของแต่ละ
ปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ ของความ
เส่ียงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด ในตารางความ เส่ียงซึ่งจะ
ทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใด เป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน  

แผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map) 

 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสียหาย (likelihood)  

 

 

 

 



จากแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความ 

เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ๔ (ปานกลาง= ๑๐ คะแนน) 
การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ๓ (สูง= ๑๐ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ๑ (สูง= ๑๒ คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ๑ (สูง= ๑๒ คะแนน)  จากตารางวเิคราะหค์วามเสีย่ง สามารถจ าแนกระดับความเสีย่งออกเป็น ๒ ระดับ คอืสงูและปานกลาง โดยสามารถสรุปขอ้มูลการวเิคราะหค์วามเสีย่ง เกีย่วกับการปฏบิัตงิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทับซอ้นโรงเรยีนวัด ชมุชนบา้นบางเสร่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มดีังนี ้

 

 
ระดบัความเสีย่ง มาตรการก าหนด ปจัจยัความเสีย่ง 

 
เสีย่งสูงมาก(Extreme) 

  

— 

เสีย่งสูง(High) จ าเป็นตอ้งเร่งจดัการความเสีย่ง 

และมีมาตรการลดความเสีย่ง 

เพื่อให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

-การเบกิจ่ายงบประมาณทีไ่ม ่

ถูกตอ้งตามระเบียบ 

-การเอื้อประโยชน์ตอ่พวกพอ้งใน 

การจดัซื้อจดัจ้าง 

 
ปานกลา^Medium) ยอมรบัความเสีย่งแตม่ีมาตรการ 

ควบคุมความเสีย่ง 

-การใช้อ านาจหน้าทีเ่รียกรบั 

ผลประโยชน์ 

— 

ต ่า(Low) ควรมีมาตรการควบคุมความเสีย่ง -การใช้อ านาจหน้าทีเ่รียกรบั 

ผลประโยชน์ 


