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โรงเรียนบ้านฉลอง  
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ค าน า 
โรงเรียนบ้านฉลอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต  ด าเนินการ วิเคราะห์ความเส่ียง

เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทบัซ้อน ตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก าหนดมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกนัการทุจริต การบริหารงาน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้และการแกไ้ขปัญหาการกระท าผิด
วินยัของเจา้หนา้ที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อย นอกจากน้ี ยงัน าความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนที่ไดน้ี้มาก าหนดเป็นคู่มือ ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านฉลองอีกด้วยเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ย การป้องกนัและปราบปราม การทุจริต ระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) 
 

โรงเรียนบา้นฉลอง



 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลกัการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทบัซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ประเภทหน่ึง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน

บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมดว้ยการใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ที่ไปแทรกแซง การใชดุ้ลยพินิจใน
กระบวนการตดัสินใจของเจา้หนา้ที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบติั หนา้ที่สาธารณะขาดความ
เป็นอิสระความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลกัขององคก์ร หน่วยงาน สถาบนัและสังคมตอ้งสูญเสียไป โดย ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยูใ่นรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ  ความเป็นธรรมใน สังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆ  

ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดบัองคก์รจนถึงระดบัสังคมอยา่งไรก็ตาม ท่ามกลางผูท้ี่จงใจกระท า
ความผิด  ยงัพบผูก้ระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มคีวามรู้ในเร่ืองดงักล่าวอีกเป็น จ านวนมากจนน าไปสู่การถกู
กล่าวหาร้องเรียนเร่ืองทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือ ความขดัแยง้กนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict  of  interest  :  COI)  เป็น ประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบนัที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดบัที่ รุนแรงขึ้น และยงัสะทอ้นปัญหาการ
ขาดหลกัธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ อีกดว้ย 

โรงเรียนบา้นฉลอง ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทบัซ้อน 
โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ วิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ ทบัซ้อน 

การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจยั 
และควบคุมกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อลดมลูเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบตัิงานที่ อาจ
เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ดา้น ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเก่ียวกบัการบรรลุเป้าหมาย และพนัธกิจใน
ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ กลยทุธ์ที่ก  าหนดไว ้และการ
ปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างนโยบาย  เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องคก์ร ภาวการณ์แข่งขนั ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม อนัส่งผลกระทบ ต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร 

2. ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบตัิงาน โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเน่ืองจากระบบงานภายในขององคก์ร/ กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวตักรรมที่ใช/้บุคลากร/ความเพียงพอของขอ้มูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ 

3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไมท่นัต่อ สถานการณ์ 
หรือเป็นความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการเงินขององคก์าร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่ เพียงพอ และ ไม่
สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการด าเนินการ เป็นตน้ เน่ืองจากขาดการจดัหาขอ้มลู การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม 



 

และการจดัท ารายงานเพื่อน ามาใชใ้นการบริหารงบประมาณ และการเงินดงักล่าว 
4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวขอ้งกบั 

การปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เน่ืองจากความไม่ชดัเจน ความไม่ 
ทนัสมยัหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ ร่าง
สัญญาที่ไมค่รอบคลมุการด าเนินงาน 
 
สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คือ 

1) ปัจจยัภายใน เช่น นโยบายของผูบ้ริหาร ความซ่ือสัตย ์จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดข้องระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่บ่อยคร้ัง การ
ควบคุม ก ากบัดูแลไม่ทัว่ถึง และการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของหน่วยงาน เป็นตน้ 

2) ปัจจยัภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งขนั สภาวะแวดลอ้มทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นตน้ 
                         ผลประโยชน์ทบัซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือขอ้เท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนกัการเมือง 
ขา้ราชการ พนกังานบริษทั หรือผูบ้ริหารซ่ึงมีอ  านาจหนา้ที่เจา้หนา้ที่ของรัฐ ปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งหนา้ที่ ที่ บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู ่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอยา่งรู้ตวั หรือไม่รู้ตวัทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากดัอยูใ่นรูปของตวัเงินหรือทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตวัเงินหรือทรัพยสิ์นก็ได ้อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเขา้ไปด ารง ต าแหน่งในองคก์ร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษทัจ ากดัหรือการที่บุคคลผูม้ีอ  านาจหนา้ที่ ตดัสินใจให้ญาติพี่นอ้ง
หรือบริษทัที่ตนมีส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิ ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตดัสินใจที่เที่ยงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ผลเสีย จึงเกิด ขึ้นกบัประเทศชาติ การ
กระท าแบบน้ีเป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง ที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคญั อนัเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัการทุจริต กล่าวคือ ย่ิงมี สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของ
การขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ย่ิง มีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนในคร้ังน้ีน าเอาความเส่ียงในดา้นต่างๆ มา 
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อนของโรงเรียนบา้นฉลองการวิเคราะห์ความเส่ียง
เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนน้ี จะช่วยให้โรงเรียนบา้นฉลอง ทราบถึงความเส่ียง ดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อนที่
เกิดขึ้น และปัจจยัเส่ียงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 
 
 
 



 

1. การปฏิบตัิราชการตามอ านาจหนา้ที่ของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะที่ขาดหรือมคีวามรับผิดชอบ ไม่เพียงพอ 
2. การปฏิบตัิหนา้ที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบตัิหนา้ที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมัน่ในหลกั
ธรรมาภิบาลพร้อมกนัน้ี ยงัสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกนั ยบัยั้งการทุจริต ปิด โอกาสการทุจริต และ
เพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินยัของ
เจา้หนา้ที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อยอีกดว้ย



 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวฒันธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในการบริหารราชการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบตัิราชการของเจา้หนา้ที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตวัในต าแหน่งหนา้ที่อนัมิควรไดโ้ดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม เป็น 
แบบอยา่งที่ดียืนหยดัท าในส่ิงที่ถูกตอ้ง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได ้

4. เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผูรั้บบริการ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และ
ประชาชน 



 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดบัโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของ

ความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ และจดัล าดบั ความเส่ียง 
โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานที่จะใชใ้นการประเมินความเส่ียง ดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน ไดแ้ก่ ระดบั
โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดบั ความเส่ียง ทั้งน้ี 
ก าหนดเกณฑใ์นเชิงคุณภาพเน่ืองจากเป็นขอ้มูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตวัเลข หรือ จ านวนเงินที่ชดัเจนได ้
เกณฑร์ะดบัโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอ่ยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง 
2 นอ้ย มีโอกาสเกิดขึ้นนอ้ยคร้ัง 
1 นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบดา้นการด าเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินยัร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินยัอยา่งไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 นอ้ย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบติังานบ่อยคร้ัง 
1 นอ้ยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบตัิงานนานๆ คร้ัง 

ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดบัความส าคญัในการบริหารความเส่ียง โดย พิจารณา 
จากผลคูณของระดบัโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กบัระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ของความ
เส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑไ์ว ้4 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดบัสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดบัสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดบัปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดบัต ่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะตอ้งมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ไดจ้ากการ 
พิจารณาจดัระดบัความส าคญัของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ที่ เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดบัความเส่ียงที่สามารถยอมรับได ้(Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ซ่ึงจดัแบ่งเป็น 4 ระดบั สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใชเ้กณฑใ์นการ จดัแบ่ง 
ดงัน้ี 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ 
เส่ียง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลกัษณ์ 

เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ ้า 
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง 

เส่ียงสูง 
(High) 

9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 

ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มี 
มาตรการควบคุมความเส่ียง 

สีเหลือง 

ต ่า 
(Low) 

1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

 

ตารางระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ระดบัความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนบา้นฉลอง  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทบัซ้อน ดงัน้ี 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
- กระบวนงานที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้งิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพอ้ง 
- กระบวนงานที่เก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ที่ ซ่ึงมีโอกาสใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม คือ มี

การ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพอ้ง การกีดกนั การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลทางลบต่อ 

ผูอ้ื่นที่เก่ียวขอ้ง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เขา้ข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบนัทึกบญัชีรับ – จ่าย / การจดัท าบญัชีทางการเงิน 
- การจดัซ้ือจดัจา้งและการจา้งบริการ 
- การก าหนดคุณลกัษณะวสัดุครุภณัฑก์ารก าหนดคุณสมบตัิผูท้ี่จะเขา้ประมูลหรือขายสินคา้ 
- การตรวจรับวสัดุครุภณัฑ์ 
- การปฏิบติังานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
- การคดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการ 
- การจดัหาพสัดุ 
- การจดัท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใชร้ถราชการ ฯลฯ 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มกีารป้องกนัที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใชอ้  านาจหนา้ท าให้ผูป้ฏิบตัิใชโ้อกาสกระท าผิดในทางมิชอบดว้ยหนา้ที่ 
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

4) แนวทางการป้องความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนบา้นฉลอง รังเกียจการ ทุจริต 

ทุกรูปแบบ เช่น  
- การส่งเสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบา้นฉลอง 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรคใ์ห้แก่บุคลากร 
- จดัโครงการฝึกอบรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมให้กบับุคลากร 
- การส่งเสริมให้ผูบ้งัคบับญัชาเป็นตวัอยา่งที่ดี 
(2) การป้องกนัเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภยัต่อหน่วยงานเช่น 
- การแจง้เวียนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใด 



 

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรโรงเรียนบา้น 
ฉลองอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

– จดัช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่
เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน โรงเรียนบา้นฉลอง 

โรงเรียนบา้นฉลอง ก าหนดความเส่ียงที่เก่ียวกบัผลประโยชน์ ทบัซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลกัดงัน้ี
1. กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไมถู่กตอ้งตามระเบียบ 
3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง 
4. การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด
เหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ

(Impact) ของแต่ละปัจจยัเส่ียงแลว้ จึงน าผลที่ไดม้าพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และ
ผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดบัของความเส่ียงในระดบั ใดใน
ตารางความเส่ียง ซ่ึงจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะตอ้งบริหารจดัการก่อน 
ล าดบั ปัจจยัความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดบั 

ความเส่ียง 
ล าดบั 
ความเส่ียง 

1 กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถกูตอ้งตามระเบียบ 3 5 15 (2) 
3 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง 3 4 12 (3) 
4 การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน 

และระเบียบ 
2 4 8 (4) 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจดัล าดบัความส าคญัของ 
ความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจดัล าดบัความส าคญัของความ เส่ียง
ดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อนได ้ดงัน้ี 
ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดบั 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถกูตอ้งตามระเบียบ ล าดบั 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง ล าดบั 3 (สูง = 12 คะแนน) 
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ล าดบั 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดบัความเส่ียงออกเป็น 3 ระดบั คือ สูงมาก สูง และ ปานกลาง โดย
สามารถสรุปขอ้มลูการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน โรงเรียนบา้น
ฉลอง ประจ าปีงบประมาณ 2564 มี ดงัน้ี 

ระดับความเส่ียง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเส่ียง 
 
 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) 

จ าเป็นตอ้งเร่งจดัการความเส่ียง มี
มาตรการลด และประเมินซ ้า หรือ
ถ่ายโอนความเส่ียง 

- กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ 
ถูกตอ้งตามระเบียบ 

เส่ียงสูง (High) จ าเป็นตอ้งเร่งจดัการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง 
เพื่อให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

 
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง 

ปานกลาง 
(Medium) 

ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเส่ียง 

- การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ไม ่
เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 

ต ่า 
(Low) 

- - 
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3. แผนการด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงการทุจริต 
 
ปัจจยัที่ จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจดัการความเส่ียง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผูรั้บผิดชอบ  

โอกาส 
ผล 
กระทบ 

ระดบั 
ความ 
เส่ียง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1.กระบวนการจดัซ้ือ 5 5 25 1. ควบคุม ก ากบั ดูแลให้ ขา้ราชการ และบุคลากร 
ให้ 

         ฝ่ายที่ 

จดัจา้งไม่เป็นไปตาม    ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง การจดัซ้ือจดัจา้ง 
โดย 

เก่ียวขอ้ง 

ระเบียบ    วิธีพิเศษอยา่งเคร่งครัด ฝ่าย 
    2. ควบคุม ก ากบั ดูแลให้เจา้หนา้ที่ผูรั้บผิดชอบดา้น

การ 
บริหารงาน 

    จดัซ้ือจดัจา้ง จดัท ารายงานสรุปการจดัซ้ือจดัจา้งราย
ไตร 

งบประมาณ 

    มาสและเสนอให้หัวหนา้ส่วนราชการรับทราบ
ทุกครงั้ 

 

    3. ควบคุม ก ากบั ดูแลให้เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้น
พสัด ุ

 

    และบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง รับรอง
ถึง 

 

    ความไม่เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูเ้สนองานในการ
จดัซ้ือจดั 
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    จา้ง  
    4. ควบคุม ก ากบั ดูแลให้ขา้ราชการและบุคลากร ให้  
    ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้ง อยา่งเคร่งครัด  
2. การเบิกจ่าย 3 5 15 1. ควบคุม ก ากบั ดูแลให้ขา้ราชการ และบุคลากร 

ปฏิบต ัิิ 
         ฝ่ายที่ 

งบประมาณที่ไม่ถูกตอ้ง    ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลงั อยา่ง เก่ียวขอ้ง 
ตามระเบียบ    เคร่งครัด ฝ่าย 
    2. ควบคุม ก ากบั ดูแลขา้ราชการ และบุคลากร ให้

ปฏิบตั ิ
บริหารงาน 

    ตามประกาศหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิเก่ียวกบัขอ้
ร้องเรียน 

งบประมาณ 

    การละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่และการประพฤติมิชอบ 
อยา่ง 

 

    เคร่งครัด  
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ปัจจยัที่ จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจดัการความเส่ียง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผูรั้บผิดชอบ  

โอกาส 
ผล 
กระทบ 

ระดบั 
ความ 
เส่ียง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3. การเอื้อประโยชน์ต่อ 3 4 12 1. ควบคุม ก ากบั ดูแลให้ขา้ราชการ และบุคลากร 
ปฏิบตั ิ

         ฝ่ายที่ 

พวกพอ้ง    ตามนโยบายเก่ียวกบัความโปร่งใส การเสริมสร้าง เก่ียวขอ้ง 
    คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ขา้ราชการถือปฏิบตัิอยา่ง ฝ่ายงาน 
    เคร่งครัด บริหารงาน 
    2. ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกาศหลกัเกณฑก์าร

ปฏิบตั ิ
ทัว่ไป 

    เก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่
และการ 

 

    ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบตัิ  
    3. ควบคุม ก ากบั ดูแลให้ขา้ราชการ และบุคลากร 

ปฏิบติั 
 

    ตามคู่มอืผลประโยชน์ทบัซ้อน  
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกนั  
    ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้

ครอบคลุม 
 

    และทัว่ถึงมากย่ิงขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ
มาตรการ 
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    ในด่าเนินการสร้างจิตส านึกให้ขา้ราชการรง ัเกียจ
การทุจรติ 

 

    ทุกรูปแบบ  
4. การปฏิบตัิงานของ 2 4 8 1. ควบคุม ก ากบั ดูแลให้ขา้ราชการ บุคลากร ให้          ฝ่ายที่ 
เจา้หนา้ที่ไม่เป็นไปตาม    ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข ปัญหาการ เก่ียวขอ้ง 
ขั้นตอนและระเบียบ    ทุจริตของโรงเรียนบา้นฉลองอยา่งเคร่งครัด ฝ่าย 
    2. ควบคุม ก ากบั ดูแลให้ขา้ราชการ บุคลากร ให้ บริหารงาน 
    ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เร่ืองการรับ บุคคล 
    ของขวญัสินน ้าใจ อยา่งเคร่งครัด  
    3. ควบคุม ก ากบั ดูแลให้ขา้ราชการ และบุคลากร

ปฏิบตั ิ
 

    ตามคู่มอืการเมินความเส่ียงโรงเรียน  
    4. จดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายงาน  
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