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ค าน า 
 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ด าเนินการวิเคราะห์ความ
เส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพื่อก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี เป็นปัญหาส าคัญ และพบบ่อย 
นอกจากนี้ ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้ มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านนายางอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแนวทางของแผนแม่บท บูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
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ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนท่ี ๑ บทน า 
 
๑. หลักการและเหตุผล           ๑ 
๒. วัตถุประสงค์            ๓ 
ส่วนท่ี ๒ การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for     ๔ 
Conflict of Interest) 
๒. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for    ๖ 
Conflict of Interest) โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
๓. แผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.  หลักการ และเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ี ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาด
ความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ใน
รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคต ต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยังพบ
ผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว อีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน
ท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิ
บาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ ด าเนินการวิเคราะห์ความ
เส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนการวิเคราะห์ความ
เส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง ท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวม ท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ ท่ี
ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกล
ยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเส่ียงด้านก าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 



หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น เป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการด าเนินโครงการ 

๓. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเส่ียง ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม 
และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ 

การเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ี ท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัด อยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจ ให้
ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ การกระท าแบบนี้ เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 



และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกีย่วเนื่องเช่ือมโยง อย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเส่ียง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนีน้ าเอาความเส่ียงในด้านต่าง ๆมา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ทราบถึงความเส่ียงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียง 
ท่ีอาจเป็นเหตุท าให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ 
ไม่เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าท่ี ไปในทางท่ีท าให้ประชาชน ขาดความเช่ือถือ ในความมีคุณธรรมความ มีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าท่ี โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 

การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิด
โอกาสการทุจริต และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีเป็นปัญหาส าคัญ และพบบ่อยอีกด้วย 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัว ในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาส ท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียง
ต่างๆ เพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเส่ียงโดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาส
ท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ก าหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้เกณฑ์ 

ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 
 



ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
ระดับ ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน 

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 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเส่ียง จะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จาก การพิจารณา 

จัดระดับความส าคัญของความเส่ียง จากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียง ท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน

การ จัดแบ่งดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินช้า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

  
 
 
 
 
 
 
 



๒. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีการด าเนินการ 

วิเคราะห์ความเส่ียง เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
๑) การพิจารณากระบวนงาน ท่ีมีโอกาสเส่ียต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้อง 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 

คือ มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ 

ต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่าย มีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย/การจัดท าบัญชีการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ 
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ 
- การตรวจรับพัสดุ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ไม่เป็นไปตามข้ันตอน และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- การใช้ไฟฟ้า ประปา ในส านักงาน 
- การใช้วัสดุส านักงาน 
- ฯลฯ 

๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหน้าท่ี ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
- เสียช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

๔) แนวทางการป้องความเส่ียง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) การเสริมสร้างจิตส านึก ให้บุคลากรของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต ๓๒ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียน 
- การส่งเสริมให้มีความตระหนัก และปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแนวทาง เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
- จัดโครงการสร้างจิตส านึก ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหา และผลกระทบของการทุจริต 



- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างท่ีดี 
(๒) การป้องกันเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใส และเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
- จัดท ามาตรการเพื่อป้องกันเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมท่ีเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
- จัดต้ังคณะท างานส่งเสริม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียง ท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ก าหนดความเส่ียง ท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๔ ประเด็น
หลัก ดังนี้ 

๑. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ไม่เป็นไปตามข้ันตอน และระเบียบ 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ 
ของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด ในตารางความ
เส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใด เป็นความเส่ียงสูงสุด ท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดล าดับความส าคัญของความ
เส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้าน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
      ผลการวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
 
 
 
 
 
 

จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูง และปานกลาง 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงเรียน 
สมเสมด็วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
ปัจจัยที่จะเกิด

ความเสี่ยง 
โอกาส และผลกระทบ มาตรการจัดการความ

เสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 
ผู้รับผดิชอบ 

โอกาส ผลกระ
ทบ 

ต.ค.
63 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค
64 

ก.ย. 
64 

พ.ย
64 

ธ.ค. 
64 

1. การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอน
และระเบียบ 

3 3 9 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการรับหรือให้
สินบน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแล
ข้าราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย์ อย่างเคร่งครัด 
3. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
งาน 

         คณะท างาน 

2. การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

4 2 8 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ
โรงเรียน 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงเรียน 
3. ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

 

         คณะท างาน 

 

 

 

 



ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาส และผลกระทบ มาตรการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 
ผู้รับผดิชอบ 

โอกาส ผลกระ
ทบ 

ต.ค.
63 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค
64 

ก.ย. 
64 

พ.ย
64 

ธ.ค. 
64 

3. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

2 3 6 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามระเบียบการ
จ่ายเงินแลการคลัง อย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแล
ข้าราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เก่ียวกับข้อร้องเรียน การ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
และการประพฤติมิชอบ 
อย่างเคร่งครดั 
 

         คณะท างาน 

2. การเอ้ือ
ประโยชน์ต่อพวก
พ้อง 

1 4 4 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามนโยบาย
เก่ียวกับความโปร่งใส 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการป้องกับ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้
ครอบคลุม และทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น เพ่ือร่วมสร้าง
แนวทาง และมาตรการ
ในการด าเนินการสร้าง
จิตส านึกให้ข้าราชการ 
รังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ 
 
 

 

         คณะท างาน 
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