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ค าน า 

โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนโดย วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก าหนดส าคัญ 
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหา การกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์อีกด้วย
เพื่อบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 
–2564)  

โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที ่๑  

บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล           
 การมีประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน 
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลย
พินิจใน กระบวนการตัดสินใจของข้าราชการครูจนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม
และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสีย
ไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังกัด รวมถึงคุณค่า
อื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท า 
ความผิด ยังพบผู้กระท า ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่
การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่อง ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย  
 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ตาม กรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission)         
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
และอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน         
 ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้      
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวม ท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ไม่เหมาะสม
รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร    
 ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร 
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินการโครงการ        
  

 



 

 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงินเช่น การบริหารงานการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่หมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันกาล หรือเป็น
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และ
การจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว    
 ๔. ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัิตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน        
 สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัย คือ      
 ๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับ ดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
 ๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน        
 หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท 
หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่ง
ผลกระทบต่อประโชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือ ไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา 
และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ี
ไม่ใช่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ท้ังใน
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ี ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทท่ีตนมีส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท า 
แบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน    
 หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยง
อย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 



 

 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเส่ียงในด้านต่าง ๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
theTread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้าน
ขวัญพัฒน์โดยจะช่วยให้โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และ
ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นสาเหตุท าให ้          
 ๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ            
 ๒. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม และความมี
จริยธรรม           
 ๓. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต และเพื่อ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยด้วย 

๒. วัตถุประสงค์            
 ๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม       
 ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล    
 ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา  
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็น 
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้   
 ๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที ่๒ 

การวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ
ของความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเส่ียง(Degree of Risk) ท้ังนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดบั โอกาส ค าอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือแทบไม่มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น 

 

เกณฑ์ระดับความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดบั โอกาส ค าอธบิาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 

 

 

 

 



 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)       
 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดบัความเสีย่ง คะแนนความ
เสีย่ง 

ความหมาย 

๑. ระดับต่ า (Low Risk : L) 1 - 3 ระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้โดยไม่ต้องมี 
มาตรการควบคุมความเส่ียง ไม่มีการจัดการเพิ่มเติม 

2. ระดับปานกลาง (Medium 
Risk : M) 

4 - 9 ระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้โดยต้องมีมาตรการ 
ควบคุมหรือมีแผนลดความเส่ียง 

๓. ระดับสูง (High Risk : H) 10 - 15  ระดับความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการ 
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 

๔. ระดับสูงมาก (Extreme 
Risk :E) 

16 - 25 ระดับความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการ 
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 

 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงกับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบรวมทั้งขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) โดยใช้เกณฑ์ใน
การจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดบัความเสีย่ง คะแนนระดบั 
ความเสีย่ง 

มาตรฐานก าหนด การแสดงสีสญัลกัษณ ์

สูงมาก (Extreme) 16 - 25 มีมาตรการลดและประเมินซ้ าหรือ 
ถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง 

สูง (High) 10 - 15 มาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4 - 9 ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการลด 

ความเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1 - 3 ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
 

ระดับความส าคัญของความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

(Likelihood) x (Impact) 



 

 

 

 

 

 

 

๒. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์   
 โดยด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 ๒.๑ การพิจารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
  - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง            
  - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการครูซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม กล่าวคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
  - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทาง
ลบต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๒ กระบวนการงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ           
 - จ่ายเงิน           
 - การจัตซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ       
 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ การจัดหาพัสดุ        
 - การปฏิบัติงานของข้าราชการครูไม่เป็นไปตามขัน้ตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง   
 - การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ       
 - การเรียกร้องส่ิงตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี      
 - การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันได้ประโยชน์ 
 - การเบิกค่าตอบแทน (ทุกกลุ่ม)         
 - การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว (อ านวยการ) 

๒.๓ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม     
 - สูญเสียงบประมาณ          
 - เปิดช่องทางให้ข้าราชการครูใช้อ านาจหน้าท่ีให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
 - เสียซื่อเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 



 

 

๒.๔ แนวทางการปอ้งความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (๑) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
 - ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์    
 - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ข้าราชการครู       
 - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมให้กับข้าราชการครู      
 - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี       
 - ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน       
 - เผยแพร่ความเสียหายจกกรทุจริตแก่บุคลากรให้รับทราบ      
 - ไม่ปกป้องผู้กระท าผิด          
 (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น    
 - การแจ้งเวียนหลักกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม    
 - การเผยแพร่เกณฑ์การรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด      
 - การตรวจสอบ ติดตาม ประมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงนของบุคลากร โรงเรียนบ้าน
ขวัญพัฒน์อย่าง ต่อเนื่อง           
 - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
 - ก าหนดมาตรการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

สรุปผลการวิ เคร าะห์ความ เสี่ ย งที่ เ กี่ ยวกับผลประ โยชน์ทับซ้อนของ โร ง เรียน บ้านขวัญพัฒน์                           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                                  
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ก าหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซ้อน จ านวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง    
 ๒. การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์       
 ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ      
 ๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง      
 เมื่อพิจารณาโอกาสหรือความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
และผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของโรงเรียนว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับ
ใด ในตารางความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงสูงสุดท่ีต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจยัความเสีย่งในการเกิดทุจรติ โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง ล าดับความเสีย่ง 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 1 4 4 2 
2. การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 1 3 3 3 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2 4 8 1 
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัด

จ้าง 
2 4 8 1 



 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้รับจากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้        
  

ผลการวเิคราะห์ความเสีย่งดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้น จัดล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ ๒ (ปานกลาง = ๔ คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ ๓ (ต่ า = ๓ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ ๑ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ ๑ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 

จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดับความส่ียงออกเป็น ๒ ระดับ คือ ต่ า และ ปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 มีดังนี้ 

ระดับความเส่ียง มาตรการก าหนด ปัจจัยเส่ียง 
สูงมาก (Extreme)   - - 
สูง (High)  - - 
ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ

ลดความเส่ียง 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 

ต่ า (Low)  ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
 

 

 

 



 

 

๓. แผนจัดการความเสีย่งปอ้งกนัผลประโยชนท์ับซอ้น 

ปัจจยัทีจ่ะเกดิความเสีย่ง มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนนิการ/

ปงีบประมาณ 

ผูร้ับผิดชอบ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับร้องเรียนการละ 
เว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิ
ชอบอย่างเคร่งครัด 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
ปีงบประมาณ 

2564 

กลุ่มบริหารงาน 
งบประมาณ 
 
กลุ่มบริหารงาน 
งบประมาณ 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับร้องเรียนการละ 
เว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิ
ชอบอย่างเคร่งครัด 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
ปีงบประมาณ 

2564 

กลุ่มบริหารงาน 
งบประมาณ 
 
กลุ่มบริหารงาน 
งบประมาณ 

 

 


