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คํานํา 

โรงเรียนไหล่หินวิทยาดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเก่ียวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการ ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนํา
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของโรงเรียนไหล่หินวิทยาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

          โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
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ส่วนที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไป แทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมใน การปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง สูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์ กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่อง ดังกล่าวอีกเป็น
จำนวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงเรียนไหล่หินวิทยาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เ ป ็ น ก รอ บ ก า ร
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ 
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ  
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง นโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผล กระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน ของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 



๒ 
 

๓. ความเสี ่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ 
ทันต่อ สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณ
ไม่ เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ รวมถึงการทำนิติกรรม สัญญา 
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ การ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของ หน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี ่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที ่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู ้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป 
ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มี 
อำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วน ตนเป็นหลัก 
ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและ จรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนไหล่หินวิทยา  



๓ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ โรงเรียนไหล่หินวิทยาทราบถึงความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางท่ีท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิด 
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื ่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒.๒ เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

๒.๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น 
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๒.๔ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และประชาชน 
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ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 
ของความเสี ่ยงต่าง ๆ เพื ่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี ่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และ 
จัดลำดับความเสี ่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที ่จะใช้ในการประเมินความเสี ่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง พรรณนา ที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) เชิงคุณภาพ ที ่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง ของผลกระทบ 
(mpact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔ คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 
4 ความเสียงระดับต่ำ (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี ่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี ่ยง (Risk Profile) ที ่ได้จากการ 
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสียงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ ใน
การจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ก า ร แ ส ด ง สี
สัญลักษณ ์

ความเสี่ยงยาก 
(Extreme) 

๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง  

เสียงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 

 

ระดบัความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณต์า่ง ๆ x ความรุนแรงของเหตกุารณต์่าง ๆ  

(Likelihood x Impact) 



๖ 
 

 

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนไหล่หินวิทยา 

โรงเรียนไหล่หินวิทยามีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยง เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่หรือคู่สมรสเป็นคู่สัญญา 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มี
การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ใน ภารกิจ
ส่วนตัว 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ หรือวัสดุ ครุภัณฑ์ มีการเอ้ือประโยชน์แก่ 
พวกพ้อง  

๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ  
- การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ  
- การใช้รถราชการ  
- การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
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๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ ไม่มีความคุ้มค่า 

 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 

- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  

๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนไหล่หินวิทยารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงเรียนไหล่หินวิทยา 

- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
ไหล่หินวิทยาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับโรงเรียนไหล่หินวิทยาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 

โรงเรียนไหล่หินวิทยา กำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  

จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส  

๒. การพิจารณาความดีความชอบ  

๓. การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  

๔. การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 

 



๘ 
 

๕. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการ 
จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถีที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ เสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง ใน
ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร จัดการ
ก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระ
ทบ 

ร ะ ดั บ
ค ว า ม
เสี่ยง 

ลำดับความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส 1 1 1 ความ เส ี ย ง ร ะด ั บ ต่ ำ 
(Low Risk : L) 

2 การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
เรียน 

1 1 1 ความ เส ี ย ง ร ะด ั บ ต่ ำ 
(Low Risk : L) 

3 การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 1 1 1 ความ เส ี ย ง ร ะด ั บ ต่ ำ 
(Low Risk : L) 

4 การใช้รถราชการไปใช้ในภาจกิจส่วนตัว 1 1 1 ความ เส ี ย ง ร ะด ั บ ต่ ำ 
(Low Risk : L) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส ลำดับ 1 (ต่ำ =1 คะแนน ) 
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

ลำดับ 1(ต่ำ =1 คะแนน) 

การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร ลำดับ 1 (ต่ำ =1 คะแนน) 
การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ลำดับ 5 (ต่ำ =1 คะแนน)    

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยง 1 ระดับ ได้แก่ เสี่ยงสูง โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนไหล่หินวิทยา
ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี ้

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
        เสี่ยงสูงมาก(Extreme)  - 

 
 - 

          เสี่ยงสูง (High) - 
 

-  

         ปานกลาง (Medium) - 
 

- 
 

         ต่ำ ( Low) - 
 

- 



๑๐ 
 

๒.3. แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที่จะเกดิ
ความเสีย่ง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสีย่ง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โอก
าส 

ผลกระ
ทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 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. คู่สมรส
หรือเครือญาติ
ของเจ้าหน้าท่ี 
เป็นคู่สญัญา
ในการ จัดซื้อ
จัดจ้าง 

1 1 1 ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบด้านการ 
จัดซื้อจัดจ้าง จดัทำรายงานสรุปการจัดซื้อจดัจ้างราย ไตร
มาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุก ครั้ง ๒. 
ควบคุม กำกับ ดูแลใหเ้จ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานด้าน พัสดุ
และบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไมเ่กี่ยวข้องสัมพันธ์กับผูเ้สนองานในการ จัดซื้อจัด
จ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ 
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจดัจา้ง อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่ม
บริหารงาน 
การเงินและ
สินทรัพย ์

๒. การใช้
อำนาจ หน้าที่
ในการ 
พิจารณาความ
ดี ความชอบ
ไม่เป็นไป ตาม
หลักเกณฑ ์

1 1 1 ๑. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบตัิงานระหว่าง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒.สร้าง
ความเข้าใจในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ต.เปดิเผย
ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของข้าราชการ ๔.เปิด
โอกาสให้ผูร้ับการประเมินโต้แย้งผลการประเมินได้ 

         กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

๓. การใช้รถ
ราชการไปใช้
ในภารกิจ 
ส่วนตัวในห้วง
เวลา เดยีวกัน
ในการไป 
ราชการ 

1 1 1 กำหนดมาตรการการใช้รถราชการโรงเรียนไหล่หินวิทยา
ให้ผู้เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และ ท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม อย่าง เคร่งครัด 

         กลุ่ม
อำนวยการ 



๑๑ 
 

ปัจจัยที่จะเกดิ
ความเสีย่ง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสีย่ง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โอก
าส 

ผลกระ
ทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 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 

๕.การจดั 
งบประมาณใน
การ ก่อสร้าง
อาคารเรยีน 
เอื้อประโยชน์
แก่ พวกพ้อง 

1 1 1 ๑. จัดทำเกณฑม์าตรฐานสิ่งก่อสรา้งของสถานศึกษาใน
สังกัด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาจากทุกภาคส่วน
ร่วม พิจารณาในการจดัสรรประมาณในการก่อสร้าง
อาคารเรยีน หรืออาคารประกอบ รวมถึงวัสดุ ครภุณัฑ์
ต่าง ๆ 

         กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 



ส่วนที่ ๓ 

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนไหล่หินวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

(ระยะไตรมาสที่ ๒ – ๓) 

โรงเรียนไหล่หินวิทยาได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงตามประเด็นหลัก จำนวน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส  

2. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการ
จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ 

3.การพิจารณาความดีความชอบ  

4. การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ระยะไตรมาสที่ ๒ - ๓) โรงเรียนไหล่หินวิทยา ได้ดำเนินการกิจกรรม ตามมาตรการ
จัดการความเสี่ยงและปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง คือ คู่สมรสหรือเครือญาติของ
เจ้าหน้าที่ เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุป
การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 

๑.๒ ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ  

การจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด 

ผลการดําเนินงาน พบว่าไม่พบคู่สมรสหรือเครือญาติของเจ้าหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด 

2. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการจัดสรรวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ปัจจัยที่จะเกิดความเสียง คือ การจัดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง 
การ จัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการ ดังนี้ 

2.๑ จัดทำเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด 



๑๓ 
 

2.๒ โรงเรียนไหล่หินวิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร งบประมาณ โดยให้มีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมเป็นคณะกรรมการ 

2.๓ คณะกรรมการจ ัดสรรประมาณ ว ิเคราะห์จ ัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณและ เกณฑ์ท่ีกำหนด โดยเฉพาะงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

2.๔ โรงเรียนไหล่หินวิทยาแจ้งผลการพิจารณาการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบทางเวปไซต์ 

ผลการดําเนินงาน สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตรงตามความต้องการ
และความขาด แคลน อย่างทั่วถึง 

 

3. การพจิารณาความดีความชอบ ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง คือ การใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
ความดี ความชอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการ ดังนี้ 

3.๑ การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารสถาศึกษาและคณะครูในโรงเรียน
ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.๒ สร้างความเข้าใจในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง เพื่อสรุปนําเสนอ 
ผู้บริหาร 

๒.๔ คณะครูนําผลการประเมินราชการเสนอต่อผู ้อำนวยการสถานศึกษา เพื ่อให้ความ
เห็นชอบ 

3.5 เปิดเผยผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

4. การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง คือ การใช้รถราชการไปใช้ใน
ภารกิจ ส่วนตัวในห้วงเวลาเดียวกันในการไปราชการ การจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการ ดังนี้ 

4.๑ กำหนดมาตรการการใช้รถราชการโรงเรียนไหล่หินวิทยาให้ ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม อย่าง เคร่งครัด 

4.๒ จัดทำคู่มือการขอใช้รถราชการ(ส่วนกลาง) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

4.๓ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการใช้รถราชการ ตรวจสอบการบันทึกการใช้รถราชการ
ตามแบบ รายงานที่พนักงานขับรถบันทึกหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ 

ผลการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการใช้รถราชการโรงเรียนไหล่หิน
วิทยา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และ ที่แก้ไข เพิ่มเติม พนักงานขับรถมี



๑๔ 
 

การบันทึกการใช้รถราชการหลังเสร็จสิ ้นภารกิจทำให้ผู ้ที ่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการใช้รถ ราชการ 
ตรวจสอบได้เป็นปัจจุบันและไม่พบการนํารถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวแต่อย่างใด 

 


