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ค ำน ำ 

โรงเรียนบำ้นโคกกุงด ำเนนิการวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานทีอ่าจเกิดผลประโยชนท์บั 

ซอ้นโดยวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นตามมาตรฐาน COSO (The  

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก ำหนดมาตรการส ำคญั 

เร่งด่วนเชิงรุกในการปอ้งกันการทจุริต การบริหารงานทีโ่ปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละการแกไ้ขปัญหาการกระท ำผิด 

วินยัของเจา้หนา้ที่รฐัที่เป็นปัญหาส ำคญัและพบบอ่ย นอกจากนีย้งัน ำความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏบิตัิงานที่อาจ 

เกิดผลประโยชนท์บัซอ้นที่ไดน้ีม้าก ำหนดเป็นคู่มือปอ้งกันผลประโยชนท์บัซอ้นของโรงเรยีนบำ้นโคกกุงอีกดว้ย 

เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายตามยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 -

2567)  
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ส่วนท่ี 1  

              บทน า 

1. หลกัการและเหตุผล  

การมีผลประโยชนท์บัซอ้นถือเป็นการทจุริตคอรร์ปัชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา

ประโยชนส่์วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมดว้ยการใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหนา้ที่ไปแทรกแซง 

การใชด้ลุยพินจิใน  กระบวนการตดัสินใจของเจา้หนา้ที่ของรฐั จนท ำใหเ้กิดการละทิง้คณุธรรมในการปฏิบตั ิ

หนา้ที่สาธารณะ ขาดความ  เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบตอ่ประโยชน ์

สาธารณะของส่วนรวม และท ำใหผ้ล  ประโยชนห์ลกัขององคก์ร หน่วยงาน สถาบนั และสงัคมตอ้งสญูเลียไป 

โดยผลประโยชนท์ี่สญูเลียไปอาจอยูใ่นรูป  ของผลประโยชนท์างการเงิน คณุภาพการใหบ้ริการ 

ความเป็นธรรมในสงัคม รวมถึงคณุค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส  ในอนาคตตัง้แต่ระดบัองคก์รจนถึงระดบัสงัคม 

อย่างไรก็ตามทา่มกลางผูท้ี่จงใจกระท ำความผิด ยงัพบผูก้ระท ำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู ้

ในเรื่องดงักล่าวอีกเป็นจ ำนวนมาก จนน ำไปสู่การถูกกล่าวหารอ้งเรียนเรือ่ง  ทุจริตหรอืถูกลงโทษทางอาญา 

ผลประโยชนท์บัซอ้น หรอืความขดัแยง้กันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม (Conflict of 

interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครฐัในปัจจุบนั ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในระดบัทีรุ่นแรงขึน้ และยงัสะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและ  เป็นอปุสรรค 

ต่อการพฒันาประเทศอีกดว้ย  

โรงเรียนบำ้นโคกกุง ด ำเนนิการวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานทีอ่าจเกิด ผลประโยชนท์บั 

ซอ้นโดยวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นตามมาตรฐาน COSO (The  

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะหค์วาม 

เส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนท์บัซอ้น  

กำรวิเครำะหค์วำมเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหค์วามเส่ียงที่เป็นระบบในการบรหิารปัจจยัและ  

ควบคมุกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อลดมลูเหตขุองโอกาสทีจ่ะท ำหเ้กิดความเสียหายจากการปฏิบตัิงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น  

ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงันี ้ 
   1. ควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ ์(Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกบัการบรรลเุปา้หมายและ     
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   พนัธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณแ์ละเหตกุารณภ์ายนอก ที่ส่งผลต่อกลยุทธท์ี่ 
   ก ำหนดไว ้ และการปฏิบตัิตามแผนกลยทุธไ์ม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างนโยบาย  
   เป้าหมายกลยุทธ ์ โครงสรา้งองคก์ร ภาวการณแ์ข่งขนัทรพัยากร และสภาพแวดลอ้ม อนัส่งผลกระทบต่อ 
   วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย  ขององคก์ร  

2. ควำมเส่ียงดำ้นกำรด ำเนนิงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวขอ้งกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ  

ผลการปฏิบตัิงาน โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้เป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององคก์ร/กระบวนการ 

เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมที่ใช/้บุคลากร/ความเพียงพอของขอ้มลู ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด ำเนนิ  

โครงการ  

3. ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณและ  

การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกตอ้งไม่เหมาะสมท ำ

ใหข้าดประสิทธิภาพและไม่ทนัต่อสถานการณห์รอืเป็น  ความเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกับการเงินขององคก์าร เช่น 

การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคลอ้งกบั  ขัน้ตอนการด ำเนินการเป็นตน้ 

เนื่องจากขาดการจดัหาขอ้มลูการวิเคราะหก์ารวางแผนการควบคมุและการจดัท ำ  รายงาน เพื่อ

น ำมาใชใ้นการบรหิารงบประมาณและการเงินดงักล่าว  

4. ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกีย่วขอ้งกับการ  

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึน้เป็นความเส่ียงเนือ่งจากความไม่ชดัเจนความไม่ทนัสมยั  

หรือความไม่ครอบคลมุของกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆรวมถึงการท ำนิติกรรมสญัญา การรา่งสญัญา 

ที่ไม่ครอบคลมุการด ำเนินงาน  

สาเหตขุองการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยัคือ  

1. ปัจจัยภำยใน เชน่ นโยบายของผูบ้รหิาร ความชื่อสตัยจ์ริยธรรม คณุภาพของบุคลากรและการ  

เปล่ียนแปลงระบบงาน ความเชือ่ถอืไดข้องระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีบ่่อยครัง้ 

การ ควบคมุก ำกบัดแูลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบหรือขอ้บงัคบัของหนว่ยงานเป็นตน้  

2. ปัจจัยภำยนอก เชน่ กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัของทางราชการ 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยหีรอื  สภาพการแช่งขนั สภาวะแวดลอ้มทัง้ทางเศรษฐกจิและการเมืองเป็นดน้  

ผลประโยชนทั์บซ้อนหมายถึง สภาวการณห์รอืขอ้เทจ็จริงที่บุคคลไม่วา่จะเป็นนกัการเมือง 

ขา้ราชการ  พนกังานบริษัท หรอืผูบ้ริหาร ซึ่งมีอ ำนำจหนา้ที่เจา้หนา้ที่ของรฐัปฏิบตัหินา้ที่ในต ำแหน่ง

หนา้ที่ที่บุคคลนัน้ รบัผิดชอบ อยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชนส่์วนรวม ซึ่งการกระท ำนัน้อาจจะเกิดขึน้ 

อย่างรูต้วัหรอืไมรู่ต้วั ทัง้เจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบทีห่ลากหลายไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตวัเงิน 
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หรือทรพัยสิ์นเทา่นัน้ แตร่วมถึง ผลประโยชนอ์ื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตวัเงินหรอืทรพัยสิ์นกไ็ด ้ อาทิ การแต่งตัง้ 

พรรคพวกเขา้ไปด ำรงต ำแหน่งในองคก์รตา่งๆ   ทัง้ในหนว่ยงานราชการรฐัวิสาหกิจและบรษิัทจ ำกัด 

หรือการที่บุคคลผูมี้อ ำนำจหนา้ที่ตดัสินใจใหญ้าติพ่ีนอ้ง หรอืบรษิัทที่ตนมีส่วนไดส่้วนเลียไดร้บัสมัปทาน 

หรือผลประโยชนจ์ากทางราชการโดยมิชอบส่งผลใหบุ้คคลนัน้ขาด การตดัสินใจที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากยึดผลประโยชนส่์วนตนเป็นหลกั ผลเสียจึงเกิดขึน้กับประเทศชาติการกระท ำ แบบนีเ้ป็นการกระท ำ

ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ กำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงเกี่ยวกบัผลประโยชนทั์บซ้อน จึงหมายถึง 

กระบวนการวิเคราะหค์วามเส่ียงที่  เป็นระบบในการบรหิารปัจจยั และควบคมุกระบวนการปฏบิตัิงาน 

เพ่ือลดมลูเหตขุองโอกาส ที่จะท ำใหเ้กิดความ  เสียหายจากการปฏิบตัิงานทีอ่าจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น 

หรือความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส่์วนตนและ  ผลประโยชนส่์วนรวมเป็นส ำคญั อนัเกี่ยวเนื่องเชือ่มโยง 

อย่างใกลช้ิดกับการทุจรติ กล่าวคอื ยิ่งมีสถานการณห์รือ  สภาวการณข์องการขดักนัของผลประโยชนส่์วนตน 

และผลประโยชนส่์วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอ่ใหเ้กดิ หรือน ำไปสู่การทจุริตมากเทา่นัน้  

การวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกบัผลประโยชนท์บัซอ้นในครัง้นีน้ ำเอาความเส่ียงในดา้นต่างๆ มา

ด ำเนินการ  วิเคราะหต์ามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way  Commission) และตามบริบทความเส่ียงดา้นผลประโยชนท์บัซอ้นของโรงเรยีนบำ้นโคกกุง 

การวิเคราะหค์วาม เส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนท์บัซอ้นนีจ้ะชว่ยใหโ้รงเรียนบำ้นโคกกุงทราบถึงความเส่ียง 

ดา้นผลประโยชนท์บัซอ้นที ่เกิดขึน้และปัจจยัเส่ียงทีอ่าจเป็นเหต ุท ำให ้ 

1. การปฏิบติัราชการตามอ ำนำจหนา้ทีข่องขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะที่ขาดหรอืมีความรบัผิดชอบ 

ไม่เพียงพอ  

2. การปฏิบตัหินา้ที่ไปในทางที่ท ำใหป้ระชาชนขาดความเชือ่ถือในความมีคณุธรรมความมีจริยธรรม  

            3. การปฏบิตัิหนา้ทีโ่ดยการขาดการค านึงถึงประโยชนส่์วนรวมมากกว่าประโยชนส่์วนตน 

และการยึดมั่นในหลกัธรรมาภิบาล  

พรอ้มกนันี ้ยงัสามารถก ำหนดมาตรการแนวทางการป้องกนั ยบัยัง้การทจุริต ปิดโอกาสการทุจริต และ 

เพ่ือก ำหนดมาตรการหรอืแนวทางการป้องกนัและแกไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ การกระท ำผิดวินยัของ 

เจา้หนา้ทีร่ฐัที่เป็นปัญหาส ำคญัและพบบอ่ยอกีดว้ย  

  2. วัตถปุระสงค ์ 

1. เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมสจุรติและแสดงเจตจ ำนงสจุรติในการบริหารราชการใหเ้กิดความคิดแยกแยะ  

ผลประโยชนส่์วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม  
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2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  

3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบตัิราชการของเจา้หนา้ทีร่ฐั ไม่ใหเ้กิดการแสวงหา  

ผลประโยชนส่์วนตวัในต ำแหน่งหนา้ทีอ่นัมิควรไดโ้ดยชอบตามกฎหมาย ใหย้ึดมั่นในคณุธรรมจรยิธรรมเป็น  

แบบอย่างที่ดียืนหยดัท ำในส่ิงที่ถูกตอ้งเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

4. เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นศรทัธาตอ่การบริหารราชการแผ่นดนิแก่ผูร้บับริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเลีย และ  

ประชาชน 

ส่วนท่ี 2  

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงดา้นผลประโยชนทั์บซ้อน  

1. กำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงดำ้นผลประโยชนทั์บซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะหค์วามเส่ียงดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น เป็นการวิเคราะหร์ะดบัโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของ 

ความเส่ียงตา่งๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด ำเนินการวิเคราะห ์ 

และจดัล ำดบัความเส่ียง โดยก ำหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานที่จะใชใ้นการประเมินความเส่ียงดา้น 

ผลประโยชนท์บัซอ้น ไดแ้ก่ ระดบัโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ  

(Impact) และระดบัความเส่ียง ทัง้นี ้ก ำหนดเกณฑใ์นเชิงคณุภาพเนือ่งจากเป็นขอ้มลูเชิงพรรณาที่ไม่ 

สามารถระบุเป็นตวัเลข หรอืจ ำนวนเงินที่ชดัเจนได ้ 

เกณฑร์ะดบัโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดบั  โอกำสท่ีเกิด  ค ำอธิบำย 

5  สงูมาก  มีโอกาสเกิดขึน้เป็นประจ ำ 

4  สงู  มีโอกาสเกิดขึน้บ่อยครัง้ 

3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึน้บางครัง้ 

2  นอ้ย  มีโอกาสเกิดขึน้นอ้ยครัง้ 

1  นอ้ยมาก  มีโอกาสเกิดขึน้ยาก 
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เกณฑร์ะดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคคล)  

ระดบั  โอกำสท่ีเกิด  ค าอธิบาย 

5  สงูมาก  ถูกลงโทษทางวนิยัรา้ยแรง 

4  สงู  ถูกลงโทษทางวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรง 

3  ปานกลาง  สรา้งบรรยากาศในการท ำงานทีไ่ม่เหมาะสม 

2  นอ้ย  สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏบิตัิงานบ่อยครัง้ 

1  นอ้ยมาก  สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏบิตัิงานนานๆครัง้ 

 

 

ระดบัควำมเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดบัควำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยพิจำรณำจำกผล

คณู ของระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) กบัระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของ ควำมเส่ียงแต่ละสำเหต ุ(โอกำส X ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑไ์ว้ 4 ระดับ ดงัน้ี 

ระดบัควำมเส่ียง (Degree of Risk)  

ล าดบั  ระดบัควำมเส่ียง  ช่วงคะแนน 

1  ความเส่ียงระดบัสงูมาก (Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน 

2  ความเส่ียงระดบัสงู (High Risk : H)  9-14 คะแนน 

3  ความเส่ียงระดบัปานกลาง (Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน 

4  ความเส่ียงระดบัต ่ำ (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

 

 

ในกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภมูิควำมเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จำก

กำรพจิำรณำจัดระดับควำมส ำคญัของควำมเส่ียงจำกโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) กบัระดับ

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และขอบเขตของระดบัควำมเส่ียงท่ีที่สำมำรถยอมรบัได ้(Risk 

Appetite  Boundary) โดยท่ี  
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ระดบัความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณต์า่ง ๆ x 

ความรุนแรงของเหตกุารณต์่างๆ  (Likelihood x Impact) 

 

ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดบัส าม ารถแสดงเป็น Risk Profile แบง่พืน้ท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑใ์น

กำรจัดแบ่งดังน้ี 

ระดบัควำมเส่ียง  คะแนนระดบัควำม
เส่ียง 

มำตรกำรก ำหนด  กำรแสดงสีสัญลักษณ ์

เส่ียงสงูมาก 
(Extreme)  

15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ ำ้หรอื 

ถ่ายโอนความเส่ียง  

สีแดง 

เส่ียงสงู (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเส่ียง  สีสม้   

ปานกลาง (Medium)  4-8 คะแนน ยอมรบัความเส่ียงแต่มี 

มาตรการควบคมุความเส่ียง  

สีเหลือง 

ต ่ำ (Low)  1-3 คะแนน  ยอมรบัความเส่ียง  สีเขียว 

ตำรำงระดับควำมเส่ียง (Degree of Risk) 
 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) 
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2. การวิเคราะหค์วามเสี่ยงดา้นผลประโยชนทั์บซ้อน (Risk Assessment for Conflict Interest) 

โรงเรียนบ้านโคกกงุ  

โรงเรียนบำ้นโคกกุง มีการด ำเนินการวิเคราะหค์วามเส่ียงเกีย่วกับการปฏิบตัิงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน ์

ทบัซอ้น ดงันี ้ 

1. การพจิารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเส่ียงต่อการทุจรติหรือที่อาจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น  

   - กระบวนงานที่เกี่ยวขอ้งกับการใชเ้งินและมีช่องทางที่จะท ำประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและพวกพอ้ง 

กระบวนงานที่เกี่ยวขอ้งกับการใชด้ลุยพินจิของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใชอ้ย่างไม่เหมาะสม คอื มีเอือ้ประโยชน ์

หรือใหค้วามชว่ยเหลือพวกพอ้ง การกีดกัน การสรา้งอปุสรรค  

- กระบวนงานที่มีชอ่งทางเรียกรอ้งหรือรบัผลประโยชนจ์ากผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง ซึ่งส่งผลทางลบตอ่ผูอ้ื่น 

ที่เกี่ยวขอ้ง  

2. โดยมีกระบวนงานที่เขา้ข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทจุริต หรือทีอ่าจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น  

- การรบั-จา่ยเงิน  

- การบนัทึกบญัชีรบั - จา่ย / การจดัท ำบญัชีการเงิน  

- การจดัซือ้จดัจา้งและจา้งบริการ  

- การก ำหนดคณุลกัษณะวสัดคุรุภณัฑก์ารก ำหนดคณุสมบตัิผูท้ี่จะเขา้ประมลูหรือขายสินคา้ 

- การตรวจรบัวสัดคุรุภณัฑ ์ 

- การคดัเลือกบุคคลเขา้รบัราชการ  

- การจดัหาพสัด ุ 

- การจดัท ำโครงการฝึกอบรมศึกษาดงูานประชุมและสมัมนา  

- ฯลฯ  

       3. ความเสียหายทีจ่ะเกิดขึน้หากไม่มีการปอ้งกันที่เหมาะสม  

- สญูเส่ียงบประมาณ  

- เปิดช่องทางใหบุ้คลากรใชอ้  ำนำจหนา้ที่ท ำใหผู้ป้ฏิบตัิใชโ้อกาสกระท ำผิดในทางมิชอบดว้ยหนา้ที ่ 

- เสียชื่อเส่ียงและความน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน  

       4. แนวทางการป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น  

1. การเสริมสรา้งจิตส ำนึกใหบุ้คลากรของโรงเรยีนบำ้นโคกกงุ รงัเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
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     - การส่งเสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรยีนบำ้นโคกกุง  

- เผยแพร่ค่านิยมและสรา้งจิตส ำนึกที่สรา้งสรรคใ์หแ้ก่เจา้หนา้ที่เป็นประจ ำ  

- จดัโครงการฝึกอบรมดา้นคณุธรรม จริยธรรม ใหก้ับเจา้หนา้ที่  

- ชื่นชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคณุใหแ้ก่เจา้หนา้ทีท่ี่มีการปฏิบตัิงานดีเด่น  

- การส่งเสริมใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งที่ดี  

2.  การปอ้งกันเหตกุารณห์รอืพฤติกรรมที่อาจเป็นภยัต่อหนว่ยงาน เช่น  

- การแจง้หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

- การเผยแพร่และประชาสมัพนัธห์ลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใด  

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏบิตัิงานของบุคลากร โรงเรียนบำ้นโคกกุง 

อย่างสม ำ่เสมอและต่อเนือ่ง  

- จดัช่องทางการรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สรุปผลการวิเคราะหค์วามเสีย่งท่ีเกีย่วกบัผลประโยชนทั์บซ้อนโรงเรียนบ้านโคกกงุ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบำ้นโคกกุงก ำหนดความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์บัซอ้น จ ำนวน  

3 ประเด็นหลกั ดงันี ้ 

         1. เบียดบงัเวลาราชการออกนอกโรงเรียนโดยไม่ไดร้บัอนญุาต  

2. การใชค้วามสนิทสนมกับผูป้กครองเพ่ือประโยชนส่์วนตวั  

3. ใชส้ถานที่ราชการ แสวงหาผลประโยชน ์(สอนพิเศษในโรงเรียน)  

เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตกุารณ ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ของแต่ละปัจจยัเส่ียงแลว้  จึงน ำผลที่ไดม้าพิจารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และ 

ผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรอืภารกิจของหน่วยงานวา่ กอ่ใหเ้กิดระดบัของความเส่ียงในระดบัใด 

ในตารางความเส่ียง  ซึ่งจะท ำใหท้ราบวา่มีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสงูสดุที่จะตอ้งบริหารจดัการก่อน 

 

 

 

 



คว
ำม
รุน
แร
งข
อง
ผล
กร
ะท
บ 

 (Im
pa

ct)
 

 

9  
 

ล ำดบั  ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรเกิดกำรทุจริต  โอกำส  ผล 
กระทบ  

ระดับควำมเส่ียง  ล ำดับควำมเส่ียง 

1  เบียดบงัเวลาราชการออกนอกโรงเรียนโดยไม่ไดร้บัอนุญาต  1 3  3  1 

2  การใชค้วามสนิทสนมกับผูป้กครองเพื่อประโยชนส่์วนตวั  1  2 2 2 

3  ใชส้ถานที่ราชการแสวงหาผลประโยชน์ 
(สอนพิเศษในโรงเรียน)  

1  1 1 3 

 

 

แผนภมูิควำมเส่ียง (Risk Map)  
 

ก  

 

5      
4      
3 3 (1)     
2 2 (2)     
1 1 (3)     

 1 2 3 4 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) 

จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ที่ไดจ้ากการวิเคราะหค์วามเส่ียงและจดัล ำดบัความส ำคญั

ของความเส่ียงดา้นผลประโยชนท์บัซอ้นสามารถสรุปการวิเคราะหค์วามเส่ียงและจดัล ำดบัความส ำคญั

ของความเส่ียงดา้นผลประโยชนท์บัซอ้นไดด้งันี ้ 
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ผลกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงและจัดล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นผลประโยชนทั์บซ้อน  

ผลกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงดำ้นผลประโยชนท์ับซ้อน  จัดล าดับควำมส ำคญัของควำมเส่ียง 

เบียดบงัเวลาราชการออกนอกโรงเรียนโดยไม่ไดร้บัอนุญาต  ล ำดบั 1 (ต ่ำ = 3 คะแนน)  

การใชค้วามสนิทสนมกับผูป้กครองเพื่อประโยชนส่์วนตวั  ล ำดบั 2 (ต ่ำ = 2 คะแนน)  

ใชส้ถานที่ราชการแสวงหาผลประโยชน์ 

(สอนพิเศษใน โรงเรียน)  

ล ำดบั 3 (ต ่ำ = 1 คะแนน)  

   จากตารางวิเคราะหค์วามเส่ียงสามารถจ ำแนกระดบัความเส่ียงออกเป็นเพียง  1  ระดบั คอื ต ่ำ 
โดยสามารถสรุปขอ้มลูการวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงาน ทีอ่าจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้นโรงเรียน
บำ้นโคกกุง   ประจ ำปีงบประมาณ 2564  มีดงันี ้ 

 

ระดับควำมเส่ียง  มำตรกำรก ำหนด  ปัจจัยควำมเส่ียง 

             ต ่ำ (Low)  ยอมรบัความเส่ียง - เบียดบงัเวลาราชการออกนอกโรงเรียนโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
- การใชค้วามสนิทสนมกับผูป้กครองเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- ใชส้ถานที่ราชการแสวงหาผลประโยชน์ 
(สอนพิเศษใน โรงเรียน) 
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3. แผนจดัการความเส่ียงป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 
 

ปัจจัยท่ี  

จะเกิดความ  

เสี่ยง 

โอกาส  

และผลกระทบ  

มาตรการ  

จัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด ำเนินการ  ผูร้บั  

ผิด  

ชอบ 
โอ  

กาส 

ผล  

กระ  

ทบ 

ระดบั  

ความ  

เสี่ยง 

ต.ค.  

63 

พ.ย.  

63 

ธ.ค.  

63 

ม.ค.  

64 

ก.พ.  

64 

มี.ค.  

64 

เม.ย.  

64 

พ.ค.  

64 

มิ.ย.  

64 

ก.ค.  

64 

ส.ค.  

64 

ก.ย.  

64 

1.เบียดบังเวลา  

ราชการออก 

นอกโรงเรยีน 

โดย  

ไม่ไดร้บัอนญุาต 

1 3  3  1.ควบคุม ก ำกับ 

ดูแล ใหข้า้ราชการ 

และ บคุลากร 

ปฏิบัตติาม 

กฎระเบียบ  

ขา้ราชการครูและ  

บุคลากรทางการ  

ศึกษา พ.ศ.2547   

รวมทัง้ที่แกไ้ข  

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  

พ.ศ.2553  

อย่างเคร่งครดั 

            ฝ่าย  

บริหาร  

งาน  

บุคคล 

2.การใชค้วาม  

สนิทสนมกับ  

ผูป้กครองเพ่ือ  

ประโยชนส์ว่นตัว 

1  2  2 1.ควบคุม ก ำกับ 

ดูแล ใหข้า้ราชการ 

และ  

บุคลากร 

ปฏิบัตติาม 

มาตรการ  

ป้องกันและแกไ้ข  

ปัญหาการทุจริต 

ของส ำนักงานเขต 

พืน้ที่การศึกษา 

อย่างเคร่งครดั 

            ฝ่าย  

บริหาร  

งาน  

บุคคล 
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ปัจจัยที่  

จะเกิดความ  

เสี่ยง 

โอกาส  

และผลกระทบ 

มาตรการ  

จัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด ำเนินการ  ผูร้บั  

ผิด  

ชอบ 
โอ  

กาส 

ผล  

กระ  

ทบ 

ระดบั  

ความ  

เสี่ยง 

ต.ค.  

63 

พ.ย.  

63 

ธ.ค.  

63 

ม.ค.  

64 

ก.พ.  

64 

มี.ค.  

64 

เม.ย.  

64 

พ.ค.  

64 

มิ.ย.  

64 

ก.ค.  

64 

ส.ค.  

64 

ก.ย.  

64 

    2.ควบคุม ก ำกับ 

ดูแล ใหข้า้ราชการ 

และ บคุลากร 

ปฏิบัตติาม 

กฎระเบียบขอ้บังคบั 

เรื่องการรบัของขวัญ 

สินน ำ้ใจอยา่ง  

เคร่งครดั  

3.ควบคุม ก ำกับ 

ดูแล ใหข้า้ราชการ 

และ บคุลากร 

ปฏิบัตติาม 

คู่มือผลประโยชนท์ับ 

ซอ้นส ำนักงานเขต  

พืน้ที่การศึกษา 

อย่างเคร่งครดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ฝ่าย  

บริหาร  

งาน  

บุค
คล 
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ปัจจัยที่  

จะเกิดความ  

เสี่ยง 

โอกาส  

และผลกระทบ 

มาตรการ  

จัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด ำเนินการ  ผูร้บั  

ผิด  

ชอบ 
โอ  

กาส 

ผล  

กระ  

ทบ 

ระดบั  

ความ  

เสี่ยง 

ต.ค.  

63 

พ.ย.  

63 

ธ.ค.  

63 

ม.ค.  

64 

ก.พ.  

64 

มี.ค.  

64 

เม.ย.  

64 

พ.ค.  

64 

มิ.ย.  

64 

ก.ค.  

64 

ส.ค.  

64 

ก.ย.  

64 

3.ใชส้ถานที่  

ราชการแสวง 

หา 

ผลประโยชน ์ 

(สอนพิเศษใน  
โรงเรียน) 

1  1 1  1.ควบคุม ก ำกับ 

ดูแล ใหข้า้ราชการ 

และ บคุลากร 

ปฏิบัตติาม 

นโยบายเกี่ยวกับ  

ความโปร่งใส การ  

เสริมสรา้ง

คณุธรรม 

จริยธรรมเพ่ือให ้ 

ขา้ราชการถือปฏิบัต ิ

อย่างเคร่งครดั  

2.ควบคุม ก ำกับ 

ดูแล การประกาศ  

หลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิ 

เกี่ยวกบัขอ้รอ้งเรียน 

การละเวน้การปฏิบัต ิ

หนา้ที่และการ  

ประพฤติมิชอบ  

เพ่ือใหย้ึดถือปฏิบัต ิ

3.ส่งเสริมการมีส่วน 

ร่วมในการ

ด ำเนินการ 

ป้องกันปราบปราม  

การทจุรติและ  

ประพฤติมิชอบ 

ใหค้รอบคลุมและ 

ทั่วถึงมากยิ่งขึน้ 

เพ่ือร่วมสรา้ง 

แนวทางและ  

มาตรการในการ  

ด ำเนินการสรา้ง  

จิตส ำนึกให ้ 

ขา้ราชการรงัเกียจ  

การทจุรติทุกรูปแบบ 

            ฝ่าย  

บริหาร  

งาน 
งบ  

ประ  
มาณ 

 


