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คํานํา 
 โรงเรียนร่มเกล้า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร ดําเนินการวิเคราะห์ ความ 
เสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซ้อน ตาม มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission)เพื่อ กําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทจุริต การบริหารงานที่
โปรง่ใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข ปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าทีร่ัฐทีเ่ป็นปัญหาสําคัญและพบ
บ่อย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกบัการ ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้น้ีมากําหนด
เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนเพื่อบรรลเุป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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ส่วนที่ ๑ บทนํา 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การมผีลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรร์ัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทําใหเ้กิดการละทิ้งคุณธรรม
ในการปฏิบัตหิน้าทีส่าธารณะ ขาดความ เป็นอิสระ ความเปน็กลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทําใหผ้ล ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม
ต้องสญูเสียไป โดยผลประโยชน์ทีสู่ญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการ
ให้บรกิาร ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสใน อนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึง
ระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ทีจ่งใจกระทําความผิด ยังพบผูก้ระทําความผิด โดยไม่เจตนาหรือไม่
มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมากจนนําไปสูก่ารถูกกล่าวหารอ้งเรียนเรื่องทจุริต หรือถูก ลงโทษ
ทางอาญา ผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปญัหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหา การทจุริต ประพฤติมิชอบในระดับทีรุ่นแรงข้ึน และยังสะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ประเทศอีกด้วย 
 โรงเรียนร่มเกล้า ได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) เป็น
กรอบการ วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีเ่ป็นระบบในการบรหิารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสทีจ่ะทําให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซอ้น 
ประเภทของความเสี่ยง แบง่ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกีย่วกับการบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตกุารณ์ภายนอกทีส่่งผลต่อ กลยทุธ์
ที่ กําหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยทุธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกล ยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อ
วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร 
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 ๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมลู ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนิน โครงการ 
 ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสยีงเกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณ 
และ การเงิน เช่น การบรหิารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทําให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไมส่อดคลอ้งกบั 
ข้ันตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนือ่งจากขาดการจัดหาข้อมลู การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม 
และการจัดทํา รายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกบัการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนือ่งจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลมุของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา 
การร่างสญัญา ที่ไม่ ครอบคลุมการดําเนินงาน 
 
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปจัจัย คือ 
 ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผูบ้รหิาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การ เปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การ ควบคุมกํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไมป่ฏิบัตติามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของ
หน่วยงาน เป็นต้น 
 ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรอื สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเทจ็จริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผูบ้รหิารซึ่งมีอํานาจหน้าทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัตหิน้าที่ในตําแหนง่หน้าที่ ทีบุ่คคล 
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบตอ่ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทําน้ันอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้ง เจตนาและไม่เจตนา และมรีูปแบบทีห่ลากหลายไมจ่ํากัดอยู่ในรปูของตัวเงินหรือทรัพยส์ินเท่านั้น 
แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรปูตัวเงินหรอืทรัพย์สนิก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารง
ตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทัง้ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูม้ีอํานาจ
หน้าที่ตัดสินใจใหญ้าติพี่น้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสยีได้รับสมัปทานหรอืผลประโยชน์ จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนส์่วนตนเป็น
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หลัก ผลเสีย จงึเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้ เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จงึหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยง ทีเ่ป็นระบบในการบริหารปจัจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมลูเหตุของโอกาส ทีจ่ะ
ทําให้เกิด ความ เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชนส์่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
ทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อใหเ้กิดหรือ นําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครัง้นี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา 
ดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบรบิทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้นของโรงเรียนร่มเกล้า 
การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซอ้นน้ี จะช่วยให้โรงเรียนรม่เกล้า ทราบถึงความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับ ซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเปน็เหตุทําให้ 
  ๑. การปฏิบัตริาชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบ ไม่เพียงพอ 
  ๒. การปฏิบัตหิน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  ๓. การปฏิบัตหิน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการ ยึด มั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันน้ียังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้ง
การทจุริต ปิดโอกาสการ ทจุริต และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบการกระทําผิดวินัย ของเจ้าหน้าทีร่ัฐทีเ่ป็น ปัญหาสําคัญและพบบ่อยอกีด้วย  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้าง สบืทอดวัฒนธรรมสจุริต และแสดงเจตจํานงสจุริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบรหิารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพื่อตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่าง ที่ดียืนหยัดทําในสิง่ที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รบับริการ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนท่ี ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น (Risk Assessment for Conflict of 
Interest)การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของ ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการ
วิเคราะห์ และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานทีจ่ะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซอ้น ได้แก่ ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง
ของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณา ที่ไมส่ามารถระบเุป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 

2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ  

ท่ีส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานนานๆครัง้ 
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  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)กบัระดบัความรุนแรงของผลกร
ะทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

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 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 
การพิจารณา จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดบัความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk 
Appetite Boundary) โดยที ่
 
 

 
 
 
  ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) 
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง 
 

สีสม้ 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยงแต่มี
มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยง 
 

สีเขียว 

 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact) 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
    

5  

4  

3  

2  

1  

   1  2  3  4  5  
  1  2  3  4  5  

 

    โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)  
  
  
 ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) ของโรงเรียนร่มเกล้า 

โรงเรียนร่มเกล้า มกีารดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ดังนี ้
๑) การพจิารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรอืที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น  

- กระบวนงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้เงินและมีช่องทางทีจ่ะทาํประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีซ่ึง่มีโอกาสใช้อย่างไมเ่หมาะสมคือ มี

การเอือ้ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอปุสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง 
๒) โดยมีกระบวนงานทีเ่ข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรอืที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น  
- การรับ  

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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- จ่ายเงิน  
- การบันทึกบัญชีรบั  
- จ่าย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน  
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑก์ารกําหนดคุณสมบัตผิู้ที่จะเข้าประมลูหรือขายสินค้า  
- การตรวจรบัวัสดุครุภัณฑ์  
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมเ่ป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
- การจัดหาพสัดุ  
- การจัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสมัมนา  
- การเบิกค่าตอบแทน  
- การใช้รถราชการ - ฯลฯ  

๓) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันทีเ่หมาะสม - สูญเสียงบประมาณ - เปิดช่องทาง
ให้เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจหน้าทําใหผู้ป้ฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ - เสียช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน  

๔) แนวทางการปอ้งความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกใหบุ้คลากรของโรงเรียนร่มเกล้า รังเกียจการทจุริตทุก 

รูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ - จัดโครงการฝกึอบรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ - การสง่เสรมิใหผู้้บังคับบญัชาเป็นตัวอย่างที่ดี  
(๒) การป้องกันเหตกุารณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหนว่ยงานเช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปรง่ใสและเปน็ธรรม  
– การเผยแพรห่ลักเกณฑก์ารรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรโรงเรียน

ร่มเกล้าอย่างสม่ําเสมอและต่อเนือ่ง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมชิอบ สรปุผลการวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนโรงเรียนร่มเกล้า ประจําปี พ.ศ. 2564 
โรงเรียนร่มเกล้าได้กําหนดความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี ้

๑. การนําทรพัย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ไฟฟ้า 
เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
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๒. การใช้อํานาจหน้าที่เอื้อผลประโยชน์  
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิด

เหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสียงแล้ว จึงนําผลที่
ได้มาพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ะเกิดความเสยีง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกจิกรรม 
หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้
ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดทีจ่ะต้องบริหารจัดการกอ่น 

ล าดับ  ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต  โอกาส  ผลกระทบ  
ระดับ 

ความเสี่ยง  
ล าดับ 

ความเสี่ยง  
1  การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่อง 

ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ไฟฟ้า 
เครื่องพิมพ์ ฯลฯ  

5  5  25  (1)  

2  การใช้อ านาจหน้าที่เอือ้ผลประโยชน์  3  5  15  (2)  
3  การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  3  4  12  (3)  
4  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ  2  4  8  (4)  

 
 
 
 
 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  
    

5  
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  (2)  (1) 

 (4) (3)   
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    โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)  
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซอ้นสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสีย่งและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้า
น ผลประโยชน์ทบัซ้อนได้ดังนี้  
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  
การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น 
อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ ฯลฯ  

ล าดับ 1 (สงูมาก = 25คะแนน)  

การใช้อ านาจหน้าที่เอือ้ผลประโยชน์  ล าดับ 2 (สงูมาก = 15คะแนน)  
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ล าดับ 3 (สงู = 12คะแนน)  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ  ล าดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน)  
  
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดบัความเสีย่งออกเป็น3ระดับคือสูงมากสงูและ
ปานกลางโดยสามารถสรปุข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซ้อนของโรงเรียน ร่มเกล้า ประจ าปงีบประมาณ  2564  มีดังนี้  
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกาํหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 
จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา 
หรือถ่าย โอนความเสี่ยง 

- การนําทรัพยส์ินของทาง
ราชการ ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น 
อุปกรณ์ สํานักงานต่างๆ ไฟฟ้า 
เครื่องพิมพ์ ฯลฯ - การใช้อํานาจ
หน้าที่เอือ้ ผลประโยชน 

 
เสี่ยงสูง (High) 

จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได 

-การเบกิจ่ายงบประมาณ ที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรบัความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุม ความเสี่ยง 

-กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 

 (Low) 
 

- - 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ม.ค
- 

64 

ก.พ
- 

64 

มี.ค
- 

64 

เม.ย
- 

64 

พ.ค
- 

64 

มิ.ย. 
- 

64 

ก.ค. 
- 

64 

ส.ค. 
- 

64 

ก.ย
- 

64 

1. การนําทรัพย์สิน
ของ ทางราชการไปใช้
ในเรื่อง ส่วนตัว เช่น 
อุปกรณ์ สํานักงาน
ต่างๆ 
ไฟฟ้า  เครื่องพิมพ์ 
ฯลฯ 

5 5 25 1. ควบคุม กํากับ 
ดูแลให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบให้มีการจัดทํา
ทะเบียนคุมในการ ใช้งาน
และการเบิกจ่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์อย่าง เคร่งครัด 
 
2. ควบคุม กํากับดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามกฎในการใช้
พัสดุ  ครุภัณฑ์โดยมีการ
รายงานทุกครั้ง 
 
3.มีการเข้มงวดในการ
เบิกจ่ายตามความเป็นจริง 

         
กลุ่ม

บริหารงาน
แผน และ

งบประมาณ 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ม.ค
- 

64 

ก.พ
- 

64 

มี.ค
- 

64 

เม.ย
- 

64 

พ.ค
- 

64 

มิ.ย. 
- 

64 

ก.ค. 
- 

64 

ส.ค. 
- 

64 

ก.ย
- 

64 

2. การใช้อํานาจ
หน้าที่  เรียกรับ
ผลประโยชน์/   
การให้และการรับ
ของขวัญ สินนํ้าใจ 
เพื่อหวัง  
ความก้าวหน้า 

3  5  15  1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการ  บุคลากรให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และ แก้ไข ปัญหาการทุจริต
ของสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการ  บุคลากร ให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ  เรื่องการรับ
ของขวัญสินน่้าใจ อย่าง
เคร่งครัด 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และ บุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

         
กลุ่มบิหาร
งานบุคคล 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ม.ค
- 

64 

ก.พ
- 

64 

มี.ค
- 

64 

เม.ย
- 

64 

พ.ค
- 

64 

มิ.ย. 
- 

64 

ก.ค. 
- 

64 

ส.ค. 
- 

64 

ก.ย
- 

64 

3. การเบิกจ่าย
งบประมาณ ที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

3 4  12  1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และ บุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่าย การเงินและการคลัง 
อย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม กํากับ ดูแล
ข้าราชการ และ บุคลากรให้
ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์  การปฏิบัติ
เก่ียวกับข้อร้องเรียน การละ
เว้น การปฏิบัติหน้าที่และ
การประพฤติมิชอบ  อย่าง
เคร่งครัด 

         
กลุ่ม

บริหารงาน
แผน และ

งบประมาณ 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ม.ค
- 

64 

ก.พ
- 

64 

มี.ค
- 

64 

เม.ย
- 

64 

พ.ค
- 

64 

มิ.ย. 
- 

64 

ก.ค. 
- 

64 

ส.ค. 
- 

64 

ก.ย
- 

64 

4. กระบวนการจัดซ้ือ
จัด จ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

2 4 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ 
ข้าราชการ และ บุคลากร ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
แนวทาง การจัดซ้ือจัดจ้าง 
โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าที่  
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัด
จ้างจัดทํา รายงานสรุปการ
จัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม 
กํากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง กับการ
จัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึง
ความ  
ไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้

         
กลุ่ม

บริหารงาน
แผน และ

งบประมาณ 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ม.ค
- 

64 

ก.พ
- 

64 

มี.ค
- 

64 

เม.ย
- 

64 

พ.ค
- 

64 

มิ.ย. 
- 

64 

ก.ค. 
- 

64 

ส.ค. 
- 

64 

ก.ย
- 

64 

เสนองานในการ จัดซ้ือจัด
จ้าง  
4. ควบคุม กํากับ ดูแลให้
ข้าราชการและ บุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

 




