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คํานํา 

 
โรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน)  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  

เขต 2 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะห ความ 

เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการ 

ปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ี 

เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ี 

ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน โรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) อีกดวยเพ่ือบรรลุเปาหมาย 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) 
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1. หลักการและเหตุผล 

สวนที่ 1 

บทนํา 

 
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 

ประโยชนสวนบคุคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง การ 

ใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ 

สวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน ท่ี

สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา 

อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทํา 

ความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูก 

กลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหาร 

ภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการ 

ขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย 

โรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียว 

กับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน 

การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหาร 

ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ี 

อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย 

และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอ กล

ยุทธท่ีกําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย 

เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอ 

วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 

2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/ 

กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ในการดําเนินโครงการ 



5 
 

3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

และการเงิน เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ 

หรือเปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และ ไม 

สอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม 

และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม 

ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การราง 

สัญญาท่ีไมครอบคลุมการดาํเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ 

1) ปจจยัภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ 

การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง 

การควบคุม กํากับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 

เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 

ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ี ท่ีบุคคล 

นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัวท้ัง 

เจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง 

ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร 

ตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนอง 

หรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาด 

การตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทํา 

แบบนี้เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหความ 

เสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําใหเกิด 

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ 

ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ 

สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ 

นาํไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆมา 

ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัว 

สถาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน 
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ทับซอนนี้ จะชวยใหโรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทําให 

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ 

รับผิดชอบไมเพียงพอ 

2.    การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี 

จริยธรรม 

3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ 

ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาส 

การทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทํา 

ผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือสราง  สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต  และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

2. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา 

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปน 

แบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

4. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชน 
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สวนที่ 2 

การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

 
1. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 

ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 

โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแกระดับ 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ 

กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร) 

 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 

3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม 

2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 

1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ 

ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

(Likelihood x Impact) 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 

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

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

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

4 ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การ 

พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

 

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ จัดแบง 

ดังนี้ 
 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ 

เส่ียง 

มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า 

หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมี 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
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ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 
 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

1 2 3 4 5 

 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
2. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

โรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีการ 

ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงิน และมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 

- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการเอ้ือ ประโยชน

หรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 

- กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงสงผลทางลบตอผูอ่ืนท่ี 

เก่ียวของ 

2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

- การรับเงิน – จายเงินงบประมาณ 

- การใชรถราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 

- การเอ้ือประโยชนระยะเวลาในการจัดสงเอกสารใชความสนิทสวนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ หลังจาก

ระยะเวลาท่ีกําหนด สงผลทําใหการดําเนินการในข้ันตอนตอไปลาชา 

- การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการตางๆ ความเสี่ยงท่ีจะใชอํานาจหนาท่ี เพ่ือคัดเลือก 

โรงเรียนใหสามารถเขารวมโครงการนั้นๆ โดยการใหขอมูล ใหคําแนะนํา หรือใหคะแนนกับโรงเรียน ผูบริหาร หรือ 

ครู ท่ีสมัครเขารวมโครงการ และการใชความสัมพันธ ความสนิทคุนเคย เปนเกณฑในการคัดเลือก มากกวาตาม 

หลักเกณฑ/เง่ือนไข 

คว
าม

รนุ
แร
งข
อง
ผล

กร
ะท

บ 
(Im

pa
ct

) 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 
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- ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางมีการจัดหาตัวผูคา/ผูรับจาง กอนสงเรื่องใหพัสดุจัดทําเอกสารเบิกจาย 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลท่ีรูจัก/หรือไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชากอน 

- โอนเงินใหบุคคลท่ีตองการใชเงินดวน โดยท่ีเอกสารหลักฐานยังไมถูกตอง หรือมีผูอนุมัติยังไมครบ 

- การดําเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องตางๆ ท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําไม 

ถูกตอง เชน การดําเนินการทางวินัย จะปรากฏท้ังในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบในกลุมงานวินัย ซ่ึงจะมีการ 

รองขอ กดดันหรือไมผานการพิจารณา จึงทําใหการตรวจสอบ/การสอบสวนไมเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีวางไว 

- การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 

- เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 

- ภาพลักษณของหนวยงานเสียหาย ไมเปนท่ีนาเชื่อถือของขาราชการครู หนวยงานตางๆและประชาชน 

ท่ัวไป 

- การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต อาจไดรับการลงโทษทางวินัย ถาพฤติกรรม ดังกลาวมี

มูลความจริง 

4) แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

(1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน 

- การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรของโรงเรยีนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) 

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

- เผยแพรคานิยมและสรางจิตสํานึกท่ีสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี เปนประจํา 

- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 

- ชื่นชม ยกยอง ประกาศเกียรติคุณใหแกเจาหนาท่ี ท่ีมีการปฏิบัติงานดีเดน 

- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนแบบอยางท่ีดี 

(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 

- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 

- การเผยแพร และประชาสัมพันธหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขต พ้ืนท่ี

การศึกษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

- จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียงที่เก่ียวกบ ผลประโยชนทับซอน โรงเรียนอนบ าลจุน(บานบัวสถาน) สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจําป พ.ศ. 2562 

โรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 กําหนด

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 

2. การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 

3. การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 

4. การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะ

เกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 

ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ 

เสี่ยง ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
 
 

ลําดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 

ลําดับ 

ความเส่ียง 

1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 

2 การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 3 5 15 (2) 

3 การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 3 4 12 (3) 

4 การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอน 

และระเบียบ 

2 4 8 (4) 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

1 2 3 4 5 

 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

(3) (4) 

(1) (2) 

คว
าม

รนุ
แร
งข
อง
ผล

กร
ะท

บ 
(Im

pa
ct

) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ 

เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ดาน 

ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้ 

 
ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลําดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง ลําดับ 3 (สูง = 12 คะแนน) 

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง 

และปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

โรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจาํป 

งบประมาณ 2562 มี ดังนี้ 
 
 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเส่ียง 

เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง มีมาตรการ

ลด และประเมินซํ้า หรือถายโอน ความเสี่ยง 

- กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

ไมเปนไปตามระเบียบ 

- การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตอง 

ตามระเบียบ 

เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงและมี 

มาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูในระดับท่ี 

ยอมรับได 

- การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม 

ความเสี่ยง 

- การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไป 

ตามข้ันตอนและระเบียบ 

ต่ํา (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

 
ปจจัยที่ จะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  
ผูรับผิดชอบ  

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

 
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. กระบวนการจัดซ้ือ 5 5 25 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และ          กลุมที ่

จัดจางไมเปนไปตาม    บุคลากร ใหป ฏิบัติตามหลักเกณฑแ ละแนวทาง เก่ียวของ 

ระเบียบ    การจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีพิเศษ กลุมบริหารงาน 
    อยางเครงครัด การเงินและ 
    2. ควบคุม กาํกับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ สินทรัพย 
    ดานการจัดซ้ือจัดจาง จัดทํารายงานสรุปการ  
    จัดซ้ือจัดจางรายไตรมาสและ  
    เสนอใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกคร้ัง  
    3. ควบคุม กาํกับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูปฏบิัติงาน  
    ดานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซ้ือจัด  
    จาง รับรองถึงความ  
    ไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซ้ือจัด  
    จาง  
    4. ควบคุม กาํกับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร  
    ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ  
    จัดจาง อยางเครงครัด  
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ปจจัยที่ จะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  
ผูรับผิดชอบ  

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

 
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 

 

2. การเบิกจาย 
งบประมาณที่ไมถูกตอง 
ตามระเบียบ 

3 5 15 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ 

บุคลากร ปฏบ ิ ัติตามระเบียบการเบิกจายการเงิน 

และการคลัง อยางเครงครัด 

2. ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการ และบคุ ลากร 

ใหปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑการปฏิบัติ 

         กลุมที่ 

เก่ียวของ 

กลุมบริหารงาน 
การเงินและ 
สินทรัพย 

    เกี่ยวกบัขอรองเรียน การละเวนการปฏบิัติหนาที่  
    และการประพฤติมิชอบ อยางเครงครัด  
3. การเอ้ือประโยชนตอ 3 4 12 1. ควบคุม กาํกับ ดูแลใหขาราชการ และ          กลุมที ่

พวกพอง    บุคลากร ปฏบ ิ ัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ เก่ียวของ 
    โปรงใส การเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม กลุมสงเสริม 
    เพื่อใหขาราชการถือปฏบ ิ  ัติอยางเครงครัด การจัด 
    2. ควบคุม กาํกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ การศึกษา 
    การปฏิบัติเกีย่วกับขอรองเรียน การละเวนการ  
    ปฏิบัติหนาที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให  
    ยึดถือปฏิบัติ  
    3. ควบคุม กาํกับ ดูแลใหขาราชการ และ  
    บุคลากร ปฏบ ิ  ัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน  
    4. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการ  
    ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
    มิชอบ ใหค รอบคลุม และทั่วถึงมากยง่ิ ขึ้น เพื่อ  
    รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ  
    สรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจ  
    การทุจริตทุกรูปแบบ  
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ปจจัยที่ จะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

 
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. การปฏบิัตงิานของ 2 4 8 1. ควบคุม กาํกับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากร ให          กลุมที ่

เจาหนาที่ไมเปนไปตาม    ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข ปญหาการ เก่ียวของ 

ขั้นตอนและระเบียบ    ทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยาง กลุมบริหารงาน 
    เครงครัด บุคคล 
    2. ควบคุม กาํกับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากร ให  
    ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบงั คับ เร่ืองการรับ  
    ของขวัญสินน้ําใจ อยางเครงครัด  
    3. ควบคุม กาํกับ ดูแลใหขาราชการ และ  
    บุคลากรปฏบ ิ  ัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน  
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    4. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละกลลุมงาน  
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ภาคผนวก 
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คําส่ังโรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) 

ท่ี พิเศษ/2565 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานรายงานวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

โรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจําป ี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

.................................................................... 

ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ 

การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง 

ยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต 

แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึกและปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการ 

ทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตของโรงเรยีนอนุบาลจนุ(บานบัวสถาน) สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดแผนปฏิบัติการปองกัน และ 

ปราบปรามการทุจริต โรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 

2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเปนการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเปนไป 

อยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะทํางาน ประกอบดวย 
 
 

1. นางลักษณา จันธิมา ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) ประธาน 

2. นางชุติกาญจน เวียงลอ หัวหนาฝายบริหารงานงบประมาณและพัสดุ คณะทํางาน 

3. นางภสัรา คํายศ หวัหนาฝายบริหารงานบุคคล คณะทํางาน 

4. นางสาวจีราวรรณ เชื้อเมืองพาน หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป คณะทํางาน 

5. น.ส.อัจฉรา ใจกลา หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ คณะทํางาน 

6. นายเกษม วงศไชย  คณะทํางาน 

7. นายกิตติพงษ สมภาร  คณะทํางาน 

8. นางรัชนีวรรณ พัฒใหม  คณะทํางาน 

9. นางประจิน เครืออินทร  คณะทํางาน 
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10. นางรชันี ธงสัตย คณะทํางาน 

11. นางสมพิศ ตักโพธิ์ คณะทํางาน 

12. นางอมรรัตน อุดมประสิทธิ์ คณะทํางาน 

13. น.ส.อุบลพรรณ บัวติ๊บ คณะทํางาน 

14. น.ส.ณัฐพร อินทนันชัย คณะทํางาน 

15. นางนชุจรินทร คุณารูป คณะทํางาน 

16. นางสุวิมล ฟูคํา คณะทํางาน 

17. น.ส.ภัทราวด ี นวลแจม คณะทํางาน 

18. นางชญานิศา ปงสุแสน คณะทํางาน 

19. นางกัลยา ใจแสวง คณะทํางาน 

20. นางวิรัลพัชร ม่ิงโอโร คณะทํางาน 

21. นางสาวพรทิพย ไชยมงคล คณะทํางาน 

22. นางสาวพรวิกา ไชปอ คณะทํางาน 

23. วาท่ี รต.หญิงอารียา ตาบุญใจ คณะทํางาน 

24. น.ส.เขมิกา คําวงค คณะทํางาน 

25. น.ส.กิริยาพร อินทรวิศิษฐ คณะทํางาน 

26. น.ส.บุณยนุช ธัญลักษณชัยกุล คณะทํางาน 

27. นายจักรพันธ เชื้อเมืองพาน คณะทํางาน 

28. นายอดุลย ยศสละ คณะทํางาน 

29. นายวิทวัส บัวบาน คณะทํางาน 

30. น.ส.กาญจนา อินตะขัน คณะทํางาน 

31. นายกมล บุญจันตะ เลขาณุการคณะทํางาน 

ใหคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง รวมกันจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี 

อาจ เกิดผลประโยชนทับซอน ของโรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

พะเยา เขต 2 เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินการภายใตโครงการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมา ภิ

บาล ในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 

2560-2564) และเปนไปตาม แนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการ 

ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหประสบผลสําเร็จตามความ 
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ประสงค ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือประโยชนสูงสุดของทางราชการ หากมีปญหา 

อุปสรรคใด ๆ ใหรายงานตอผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) ทราบทันที 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
 

สั่ง ณ วันท่ี 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

 

   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน) 

 

 
(นางลักษณา   จันธิมา) 
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