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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในก ารปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที ่จงใจกระทำ
ความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื ่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่ าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป ็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธก ิจในภาพรวมที ่ เก ิดจากเปล ี ่ยนแปลงของสถานการณ์และเหต ุการณ์ภายนอกที ่ส ่งผลต่อ  
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขั น ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี ่ยงด ้านการดำเน ินงาน (Operational Risk: O) เกี ่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  
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  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพี ยงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม 
และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ  การ
กระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใ ด ก็ยิ ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา การ
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วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้   
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที ่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และ
เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที ่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั ่นในคุณธรรมจริยธรรม              
เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนท่ี 2 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสีย่งต่างๆ เพื่อประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง และด าเนินการวเิคราะห์ 
และจดัล าดบัความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมนิความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน ไดแ้ก่ ระดบัโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดบัความเสี่ยง ทัง้นี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่
สามารถระบุเป็นตวัเลข หรอืจ านวนเงนิทีช่ดัเจนได ้

 

เกณฑ์ระดบัโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) เชิงคณุภำพ 

ระดบั โอกำสท่ีเกิด ค ำอธิบำย 
5 สงูมาก มโีอกาสเกดิขึน้เป็นประจ า 
4 สงู มโีอกาสเกดิขึน้บ่อยครัง้ 
3 ปานกลาง มโีอกาสเกดิขึน้บางครัง้ 
2 น้อย มโีอกาสเกดิขึน้น้อยครัง้ 
1 น้อยมาก มโีอกาสเกดิขึน้ยาก 

 

เกณฑ์ระดบัควำมรนุแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคณุภำพ ท่ีส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน 
(บุคลำกร) 

ระดบั โอกำสท่ีเกิด ค ำอธิบำย 
5 สงูมาก ถูกลงโทษทางวนิยัรา้ยแรง  
4 สงู ถูกลงโทษทางวนิยัอย่างไม่รา้ยแรง  
3 ปานกลาง สรา้งบรรยากาศในการท างานทีไ่ม่เหมาะสม  
2 น้อย สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏบิตังิานบ่อยครัง้  
1 น้อยมาก สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏบิตังิานนานๆ ครัง้  

 

  ระดบัของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดบัความส าคญัในการบรหิารความเสี่ยง โดย
พจิารณา จากผลคูณของระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) กบัระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสีย่งแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑไ์ว ้4 ระดบั ดงันี้ 
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ระดบัของควำมเส่ียง (Degree of Risk) 

ล ำดบั ระดบัควำมเส่ียง ช่วงคะแนน 
1 ความเสีย่งระดบัสงูมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสีย่งระดบัสงู (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสีย่งระดบัปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสีย่งระดบัต ่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การ
พจิารณาจดัระดบัความส าคญัของความเสีย่งจากโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกดิขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดบัความเสีย่งทีส่ามารถยอมรบัได ้(Risk Appetite Boundary) โดยที ่

ระดบัควำมเส่ียง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรนุแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

 ซึง่จดัแบ่งเป็น 4 ระดบั สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพืน้ทีเ่ป็น 4 สว่น (4 Quadrant) ใช้
เกณฑใ์นการ จดัแบ่ง ดงันี้ 
ระดบัควำมเส่ียง คะแนนระดบัควำม

เส่ียง 
มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสี

สญัลกัษณ์ 
เสีย่งสงูมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มมีาตรการลด และประเมนิซ ้า  

หรอืถ่ายโอนความเสีย่ง  
       สแีดง   

เสีย่งสงู (High) 9-14 คะแนน มมีาตรการลดความเสีย่ง         สสีม้   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรบัความเสีย่ง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสีย่ง  
       สเีหลอืง   

ต ่า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรบัความเสีย่ง         สเีขยีว       
ตำรำงระดบัของควำมเส่ียง (Degree of Risk) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
   
                                         โอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย (Likelihood) 
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2. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
    โรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ 
 โรงเรยีนบ้านค่ายวิทยา  มกีารด าเนินการวเิคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซอ้น ดงันี้ 
 1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนท่ีมีโอกำสเส่ียงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์         
ทบัซ้อน 
 - กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน และมีช่องทางท่ี
จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
             - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และงบประมาณ 
              - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

 2) โดยมีกระบวนงำนท่ีเข้ำข่ำยมีโอกำสเส่ียงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ 
ทบัซ้อน 
 - การใชเ้วลาราชการเพือ่ประโยชน์สว่นตวั 
 - เรยีกรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากผูม้าตดิต่อราชการ 
 - การใชว้สัดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน 
     - การเบกิ-จ่ายเงนิงบประมาณ  
     - การเบกิค่าตอบแทน 
     - การใชร้ถราชการ 
     - การจดัซือ้จดัจา้ง และการหาวสัดุ/คุรุภณัฑ ์
 

 3) ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม 
  - เสยีชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน 
  - งานไม่เสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด 
  - ขาดความสามคัคใีนหน่วยงาน 
  - สิน้เปลอืงงบประมาณทางราชการ 
 

 4) แนวทำงกำรป้องกนัควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
      (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ 
เขต 30 รงัเกียจกำรทุจริตทุกรปูแบบ เช่น 
 - ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรภายในโรงเรียน 
 - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงเรียน 
 - การสร้างค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
  - จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
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  - ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน 
 

       (2) กำรป้องกนัเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมท่ีอำจเป็นภยัต่อหน่วยงำน เช่น 
       - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - การวางมาตรการในการปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์
อย่างเคร่งครัดและเสมอภาค 
 
สรปุผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน โรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ ประจ ำปี พ.ศ. 
2562 
 โรงเรยีนบ้านค่ายวทิยา  ก าหนดความเสีย่งที่เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน จ านวน  4  ประเดน็
หลกั ดงันี้   
   1. การใชเ้วลาราชการเพือ่ประโยชน์สว่นตวั 
   2. กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งไม่เป็นไปตามระเบยีบ 
   3. การใชว้สัดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน 
       4. การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทีไ่ม่ถูกตอ้งตามระเบยีบ  
 

 เมื่อพจิารณาโอกาส/ความถีท่ีจ่ะเกดิเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจยัเสีย่งแลว้ จงึน าผลทีไ่ดม้าพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง 
และผลกระทบของความเสีย่งต่อกจิกรรม หรอืภารกจิของหน่วยงานว่า ก่อใหเ้กดิระดบัของความเสีย่งใน
ระดบัใดในตารางความเสีย่ง ซึง่จะท าใหท้ราบว่ามคีวามเสีย่งใดเป็นความเสีย่งสงูสุดทีจ่ะตอ้งบรหิารจดัการ
ก่อน 

ล ำดบั ปัจจยัควำมเส่ียงในกำรเกิดทุจริต โอกำส 
ผล 

กระทบ 

ระดบั 
ควำม
เส่ียง 

ล ำดบั 
ควำมเส่ียง 

1 การใชเ้วลาราชการเพือ่ประโยชน์สว่นตน 4 5 15 (1) 
2 กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งไม่เป็นไปตามระเบยีบ 3 4 12 (2) 
3 การใชว้สัดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใชเ้พือ่

ประโยชน์สว่นตน 
2 4 8 (3) 

4 การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทีไ่ม่ถูกตอ้งตาม
ระเบยีบ  

2 3 6 (4) 
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แผนภมิูควำมเส่ียง (Risk Map) 
  

5    (1)   

4  (3) (2)   

3  (4)    

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 

  โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมคิวามเสีย่ง (Risk Map) ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัล าดบัความส าคญัของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน สามารถสรุปการวเิคราะห์ความเสี่ยงและจดัล าดบัความส าคญัของ
ความเสีย่งดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้ดงันี้ 
 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน จดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเส่ียง 
การใชเ้วลาราชการเพือ่ประโยชน์สว่นตน ล าดบั 1  (สงู = 15 คะแนน) 
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งไม่เป็นไปตามระเบยีบ ล าดบั 2  (สงู = 12 คะแนน) 
การใชว้สัดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใชเ้พือ่ประโยชน์ 
สว่นตน 

ล าดบั 3  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทีไ่ม่ถูกตอ้งตามระเบยีบ  ล าดบั 2  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
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 จากตารางวเิคราะหค์วามเสีย่ง สามารถจ าแนกระดบัความเสีย่งออกเป็น 2 ระดบั คอื สงู และ 
ปานกลาง โดยสามารถสรุปขอ้มลูการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ 
ทบัซอ้น โรงเรยีนบา้นค่ายวทิยา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ม ีดงันี้ 
 

ระดบัควำมเส่ียง มำตรกำรก ำหนด ปัจจยัควำมเส่ียง 

เ    เสีย่งสงูมาก (Extreme) จ าเป็นตอ้งเร่งจดัการความเสีย่ง 
มมีาตรการลด และประเมนิซ ้า หรอื
ถ่ายโอนความเสีย่ง 
  

การใชเ้วลาราชการเพือ่ประโยชน์
สว่นตน 

     เสีย่งสงู (High) จ าเป็นตอ้งเร่งจดัการความเสีย่ง 
และมมีาตรการลดความเสีย่ง เพือ่ให้
อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 

กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งไม่เป็นไป
ตามระเบยีบ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรบัความเสีย่ง แต่มมีาตรการ
ควบคุมความเสีย่ง  

- การใชว้สัดุอุปกรณ์ของทาง   
  ราชการไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน 

- การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทีไ่ม่ 
  ถูกตอ้งตามระเบยีบ 

     ต ่า (Low) - - 
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                3. แผนจดักำรควำมเส่ียงป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ปัจจยัท่ี 
จะเกิดควำม

เส่ียง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รบัผิดชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดบั 
ควำม 
เส่ียง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

ม.ีค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

ม.ิย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. การใชเ้วลา
ราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ และ
บุคลากร ปฏบิตัติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 อย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ และ
บุคลากรปฏบิตัติามคู่มอืผลประโยชน์ทบั
ซอ้นของโรงเรยีน 
 

         

 

2. กระบวนการ
จดัซื้อจดัจา้งไม่
เป็นไปตาม
ระเบยีบ 

3 3 9 1. ควบคุม ก ากบั ดูแลใหเ้จา้หน้าที่
ผูร้บัผดิชอบดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง จดัท า
รายงานสรุปการจดัซื้อจดัจา้งรายไตรมาส
และเสนอใหผู้อ้ านวยการรบัทราบทุกครัง้ 
2. ควบคุม ก ากบั ดูแลใหเ้จา้หน้าที่
ผูป้ฏบิตังิานดา้นพสัดุและบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัซื้อจดัจา้ง รบัรองถงึ
ความไม่เกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนองานการจดัซื้อ
จดัจา้ง 
3. ควบคุม ดูแล ใหข้า้ราชการและบุคลากร
ปฏบิตัติาม พ.ร.บ.การจดัซื้อจดัจา้งอย่าง
เคร่งครดั 
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ปัจจยัท่ี 
จะเกิดควำม

เส่ียง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รบัผิดชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระท
บ 
 

ระดบั 
ควำม 
เส่ียง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

ม.ีค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

ม.ิย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

3. การใชว้สัดุ
อุปกรณ์ของทาง
ราชการไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 

2 3 6 1. ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ และ
บุคลากร ปฏบิตัติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 อย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ และ
บุคลากรปฏบิตัติามคู่มอืประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 
ในโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา พ.ศ. 2563 

         

 

4. การเบกิจ่ายเงนิ
งบประมาณทีไ่ม่
ถูกตอ้งตาม
ระเบยีบ 

2 2 4 1. ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการ และ
บุคลากรปฏบิตัติามระเบียบการเบิกจ่ายกร
เงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากบั ดูแลขา้ราชการและ
บุคลากรใหป้ฏบิตัติามประกาศหลกัเกณฑ์
การปฏบิตัเิกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน การละเวน้ 
การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการประพฤติมชิอบ
อย่างเคร่งครดั 
 

         

 



 

 
 
 
 

ภำคผนวก 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

ค าสัง่โรงเรยีนบา้นค่ายวทิยา 
ที ่42/ 2562 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการวเิคราะหค์วามเสีย่งการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

---------------------------- 
 

 ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็น 
กลไกลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
1.  นายนพดล     กาญจนางกูร     ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2.  นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง             คร ู                 รองประธานกรรมการ 
3.  นายนิวัฒน์  ขวัญบุญจันทร์        คร ู            กรรมการ 
4.  นางสาวสุภาพ  ประดิษฐ์ค่าย    คร ู         กรรมการ 
5.  นายทวีศักดิ์  พงศ์ด้วง    ครู                        กรรมการ 
6.  นายสามารถ  ขามจัตุรัส              คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้าที ่ ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  และนำผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงไปจัดกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  ด้วยความเรียบร้อย
ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

                       สั่ง  ณ  วนัที่  13   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 

( นายนพดล   กาญจนางกูร ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
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