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เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
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ค ำน ำ 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม มาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และ  การแก้ไขปัญหาการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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สำรบัญ 

   หน้ำ  

ค ำน ำ  

สำรบัญ  

ส่วนที ่๑ บทน ำ      ๓ 

 ๑. หลกัการละเหตุผล   

 ๒. วัตถุประสงค์ 

ส่วนที ่2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน     ๖  

 ๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน     ๖  

 (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

 ๒. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

 (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง   ๗   

 ๓. แผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    ๘ 
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ส่วนที ่๑ 
บทน ำ 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล  

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วน
บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาด
ความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ใน
รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามทามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผู้
กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน
เรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และ ยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ด าเนินการเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  
๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่  ก าหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลุยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร  
 ๒. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร / 
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กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการดาเนินโครงการ 

๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการ
จัดท ารายงาน เพ่ือนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  

๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
๑) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การ
ควบคุมกากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

๒) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการ โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคล
นั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การ
กระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด ความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ 
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนวัดราชโอรส  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ทราบถึง
ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่
เพียงพอ  

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางท่ีทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม  
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมั่น

ในหลักธรรมาภิบาล  
พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และ

เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
 
๒. วัตถุประสงค ์ 

๑. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจานงสุจริต ในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ  ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบธรรมตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ด ียืดหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนที่ ๒ 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่
ชัดเจนได้  
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน(บุคลำกร) 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 

 

 

 ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

๑๕ -๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง 

เสี่ยงสูง 
(High) 

๙ – ๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  
สีส้ม 

ปานกลาง 
(Medium) 

๔ – ๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง 

ต่ า 
(Low) 

๑ – ๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว 

 

 

 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  

 
ระดับควำมเสี่ยง   =   โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

               (Likelihood x Impact) 
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ตำรำงระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนมัธยมวัดดำวคนอง  

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

๑) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการเอ้ือ

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันการสร้างอุปสรรค  
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น ที่

เกี่ยวข้อง  
๒) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การรับ  
- จ่ายเงิน  
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน  
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์  
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ  
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- การจัดท าโครง การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
- การเบิกค่าตอบแทน  
- การใช้รถราชการ  
- ฯลฯ  
๓) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม  
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
๔) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

(๑) กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรของโรงเรียนมัธยมวัดดำวคนอง รังเกียจกำรทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น  

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส  
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  
(๒) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่การศึกษาอย่าง  

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียน มัธยมวัดดำวคนอง ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔  
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้  

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
๒. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
๔. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราความ
เสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ ระดับ
ควำมเสี่ยง 

ลำดับ
ควำมเสี่ยง 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  ๕ ๕ ๒๕ (๑) 
๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  ๓ ๕ ๑๕ (๒) 
๓ การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ๓ ๔ ๑๒ (๓) 
๔ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒ ๔ ๘ (๔) 

 

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
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ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  ล าดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)  

การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  ล าดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)  
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ล าดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)  

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  ล าดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)  

 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง  
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ไม่เป็นไปตามระเบียบ  
- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์ 

เสี่ยงสูง  
(High) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง  
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

- การเบิกจ่ายงบประมาณ  
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  

ปานกลาง 
 (Medium) 

ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง  

ต่ า  
(Low) 

- - 
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๓. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที ่
จะเกิดควำม

เสี่ยง 
  

โอกำสและผลกระทบ 
 

มำตรกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ไตรมำส ๒ 
 

ไตรมำส ๓ 
 

ไตรมำส ๔ 
 

ม.ค.  
๖๔  

ก.พ.  
๖๔  

มี.ค.  
๖๔  

เม.ย.  
๖๔  

พ.ค.  
๖๔  

มิ.ย.  
๖๔  

ก.ค.  
๖๔  

ส.ค.  
๖๔  

ก.ย.  
๖๔  

๑. กระบวน  
ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด 
จ้ า ง ไม่ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบ 

๕ ๕ ๒๕ ๑ . ควบคุม ก ากับ ดูแลให้  
ข้าราชการและบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซ้ือจัดจ้าง 
โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด  
๒ . ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า งจั ดทา
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัด
จ้างรายไตรมาส  
และเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบทุกครั้ง  
๓. ควบคุมกากับ ดูแลให้เจ้า 
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับ
การจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึง
ความ ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับผู้เสนองานในการ จัดซ้ือ
จัดจ้าง  
๔ . ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มบริหาร  
งานการเงิน 
และ
สินทรัพย์  

๒. การใช ้ 
อ านาจหน้าที ่ 
เรียกรับผล  
ประโยชน/์  
การให้และ
การรับ
ของขวัญ สิน
น้าใจ เพื่อหวัง  
ความก้าวหนา้  

๓  ๕  ๑๕  ๑ . ควบคุม ก ากับ  ดูแลให้
ข้ า ร า ชก า ร  บุ คลาก ร ให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และ แก้ไขปัญหาการทุจริต
ของโรงเรียนการศึกษา อย่าง
เคร่งครัด  
๒ . ควบคุม ก ากับ  ดูแลให้
ข้ า ราชการ  บุคลากร  ให้
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ร ะ เบี ย บ 
ข้ อ บั ง คั บ  เ รื่ อ ง ก า ร รั บ
ของขวัญสินน้ า ใจ  อย่ า ง
เคร่งครัด  
๓ . ควบคุม ก ากับ  ดูแลให้
ข้าราชการ และ บุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน โรงเรียน  

         กลุ่มบริหาร  
งานบุคคล  
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ปัจจัยที ่
จะเกิดควำม

เสี่ยง 
  

โอกำสและผลกระทบ 
 

มำตรกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ไตรมำส ๒ 
 

ไตรมำส ๓ 
 

ไตรมำส ๔ 
 

ม.ค.  
๖๔  

ก.พ.  
๖๔  

มี.ค.  
๖๔  

เม.ย.  
๖๔  

พ.ค.  
๖๔  

มิ.ย.  
๖๔  

ก.ค.  
๖๔  

ส.ค.  
๖๔  

ก.ย.  
๖๔  

๓. การเบิกจ่าย
งบประมาณ  
ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบ  

๓  ๔  ๑๒  ๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และ บุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่าย การเงินและการคลัง 
อย่างเคร่งครัด  
๒. ควบคุม กากับ ดูแล
ข้าราชการ และบุคลากรให้
ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละ
เว้น การปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ อย่าง
เคร่งครัด  

         กลุ่มบริหาร  
งานการเงิน 
และ
สินทรัพย์  

๔. การเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพอ้งใน
การจัดซ้ือจัด
จ้าง  

 

๒  ๔  ๘  ๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกบั
ความ โปร่งใส การ
เสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ
ถือปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด  
๒. ควบคุม กากับ ดูแลการ
ประกาศ หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่
และการ  
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัต ิ 
๓. ควบคุม กากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทบัซ้อน  
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการ ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤต ิมิชอบให้
ครอบคลุม และทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อ ร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการในด่า
เนินการ สร้างจิตสานึกให้
ข้าราชการรังเกียจ  
การทุจริตทุกรูปแบบ  

         กลุ่มบริหาร  
งานการเงิน 
และ
สินทรัพย์  
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