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ค าน า 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา  

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  การ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า 
ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การ
ถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น ประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน       
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน        
ตามมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ บริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ 
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ  

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ       
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่ อ 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร   

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ 
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ 
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ 
ควบคุมและการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง 

กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน       
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึ งการท่านิติกรรมสัญญา
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ   
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ 

การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุมก ากับ ดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลง          
ทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว          
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่ง         
ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ    
ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผล
ให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่ เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้น              
กับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์  
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการวนการวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของ 
โอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ ทุจริต
กล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม          
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ    
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of  the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านตาก “ประชา
วิทยาคาร”การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”
ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรู้  
รับผิดชอบไม่เพียงพอ   

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ในความมีคุณธรรมและ 
จริยธรรม   

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต    
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ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระท าผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้   

4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน  
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)   
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด  

ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์  และ
จัดล าาดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ  (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5  สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4  สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2  น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร)  
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3  ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2  น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1  น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสียง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้   

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

 



-5- 
 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 

ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่งดังนี้   

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15 - 25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินช้ า

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
           สีแดง   ■ 

เสี่ยงสูง (High) 9 - 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง            สสี้ม     ■ 
ปานกลาง (Medium) 4 - 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มี 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
           สีเหลือง ■ 

ต่ า (Low) 1 - 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง            สีเขียว   ■ 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)   
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

   - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน     
       - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่าง ไม่   
เหมาะสม เกิดความสิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วัสดุส านักงาน รถราชการ การใช้
กระแสไฟฟ้า  
                       - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม  คือ 
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
                       - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ ติดตามการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
      - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

   - การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ  
   - การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  
   - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน  
   - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์  
   - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
   - การจัดหาพัสดุ  
   - การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
   - การเบิกจ่ายเงิน  
   - การใช้รถราชการ  
  - การท างานไม่เรียงล าดับความเร่งด่วน  
  - ฯลฯ  

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วย 

หน้าที่  
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน   
- เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีส าหรับคนรุ่นหลัง 
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4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
* การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” รังเกียจ

การทุจริตทุกรูปแบบเช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน  

                - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี  
     * การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  

        - การแจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลากรที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
                - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
                - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
                - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน  
3 ประเด็นหลัก ดังนี้  

1. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ  
2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3. การวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด  

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยงซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระท

บ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 2 2 4 (1) 
2 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 2 4 (2) 
3 วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานท าให้งาน ล่าช้าไม่เป็น 

ไปตามก าหนด 
2 2 4 (3) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ            
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้   

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ  ล าดับ 1 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวข้อง ล าดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานท าให้งานล่าช้าไม่ เป็นไป
ตามก าหนด 

ล าดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ ปานกลาง    
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ประจ าปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง  มาตรการก าหนด  ปัจจัยความเสี่ยง 

       ปานกลาง   

(Medium) 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง  

- การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน  

  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

- วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงาน 

  ท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด 
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       3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
เกิดความขัดแย้ง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสียง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การปฏิบัติงาน
ไม่เต็มตามเวลา 
ราชการ 
 

2 2 1 1. ควบคุม ก ากับดูแล ให้ข้าราชการ   
   และบุคลากรของโรงเรียน.......   
   ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ 
2. ควบคุม ก ากับดูแล ให้ข้าราชการ 
    ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพใน  
    เวลาราชการ 
3. สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน  
    ของราชการให้เต็มศักยภาพ 
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   
   วัฒนธรรมและหลักธรรมาภบิาล 
   ในองค์กร 
5. แนวปฏิบัติในการท างานของ 
   ข้าราชการครู และบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
6. บุคลากรทุกคนจัดท าบนัทึกการ 
    ปฏิบัติงาน 

         ทุกกลุ่มงาน 
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ปัจจัยท่ี 
เกิดความขัดแย้ง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสียง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2. การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

2 2 2 1. ให้ข้าราชการครู และบุคลากร 
    ของโรงเรียน จัดท าคู่มือ และ 
    ขั้นตอนการปฏิบัตงิานทุกกลุม่งาน    
    และ    ควบคุม ก ากับดูแล ให้ 
    ข้าราชการครู และบุคลากร ปฏิบัติ  
    ตามคู่มือและขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 
2. เผยแพร่ชี้แจงขั้นตอนการ 
   ปฏิบัติงานทุกงานร่วมกัน โดยแจ้ง   
   ให้บุคลากรโรงเรียนทราบอยา่ง  
   ทั่วถึงโดยเฉพาะเร่ืองการใช้จา่ยเงิน 
   งบประมาณตามโครงการ 
3. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ 
    และบุคลากร ในการปฏิบตัิงานตาม  
   คู่มือและขั้นตอนการปฏิบตัิงานที ่
   ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
4. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ 
    เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบที ่
   เก่ียวข้องแก่ข้าราชการและบคุลากร 
   ในโรงเรียน 
5. PLC ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/ 
    หน่วย เพื่อให้ทราบถึงกระบวนงาน 
    ที่ปฏิบัติเปน็ประจ าทุกสปัดาห์  
   เพื่อให้ทราบปัญหาในการด าเนินงาน 
   และจัดท ากระบวนการในการ 
   ปรับปรุงวิธีการท างานให้เหมาะสม 

         ทุกกลุ่มงาน 
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ปัจจัยท่ี 
เกิดความขัดแย้ง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 
กระท

บ 

ระดับ 
ความ 
เสียง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย
. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3. วิเคราะห์งาน
ไม่เป็นไปตาม
ภารกิจงานท าให้
งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามก าหนด 
 

2 2 3 1. ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจงานตาม 
   โครงสร้างของโรงเรียนและงานของแต่  
   ละกลุ่มงาน รวมถึงภารกิจงานที ่
   เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์การแพร่ 
   ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
   (COVID 19) 
2. PLC ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/ 
    หน่วย เพื่อให้ทราบถึงกระบวนงาน 
    ที่ปฏิบัติเปน็ประจ าและการส่งเสริม 
    การปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
    กระบวนการปฏบิัติงานของ 
    บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาให้มีการจัดคู่ (Buddy)  
    ในการท างานควบคู่กัน ให้สามารถ 
   ปฏิบัติงานทดแทนกันได้หาก 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
   ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19) 
   ยังคงระบาดอยู่เช่นปัจจุบนั 

         ทุกกลุ่ม/ 
หน่วย 
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ปัจจั
ยท่ี 
เกิด
ควา
ม

ขัดแ
ย้ง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดช
อบ โอก

าส 

ผล 
กระ
ทบ 

ระดั
บ 

ควา
ม 

เสีย
ง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.
ค. 
6
5 

ก.
พ. 
65 

มี.
ค. 
6
5 

เม.
ย. 
65 

พ.
ค. 
65 

มิ.
ย. 
6
5 

ก.
ค. 
6
5 

ส.
ค. 
6
5 

ก.
ย. 
6
5 

    3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทกุกลุ่มงานของโรงเรียน จัดท าคูม่ือ และ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานรวมถึง 

    การปรับปรุงการท างานให้ทนัสมัย 
   และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั   
   ที่ก าลัง เปลี่ยนแปลง 
4. หัวหน้ากลุ่มงาน กลั่นกรอง   

ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่อยา่งใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ล่าช้าโดย
การวางมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมไปถึงการก าหนด
ระยะเวลา  การท างานแลว้เสร็จกรณีมีงานทีไ่ม่ทราบภารกิจงานที่ชัดเจน
ว่าเป็นภารกิจของงานกลุ่มใดให้ด าเนินการวิเคราะห์หนังสือสั่งการโดย 
กลุ่มบริหารทั่วไป เสนอผา่นตามล าดับ 

5. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ 
    และบุคลากรในการปฏิบตัิงานตาม  
    คู่มือและขั้นตอนการปฏิบตัิงานที่ 
    ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
6. ให้ข้าราชการ และบุคลากรศึกษา  
    ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

         ทุกกลุ่ม
งาน 

 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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 ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
ที่  185  / ๒๕65 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 
         และจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 

…………………………..…………. 
ด้วยโรงเรียน จะด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 และใช้ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ       ๒๕๖5 ดังต่อไปนี้               
 ๑. นายมนตรี  ใยระยา้       ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นตาก “ประชาวทิยาคาร”      หัวหน้าคณะท างาน 
          2. นายท านอง  รุ่งระวี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” คณะท างาน 
 3. นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  คณะท างาน 
 4. นางอรวรรณ  คงปาน    ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  คณะท างาน 
 5. นายธีรวัช  นิลขลัง  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  คณะท างาน 
 6. นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  คณะท างาน 
 7. นายธานี  สุวรรณปัญญา ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  คณะท างาน 
 8. นายพีรพล  สุรจันทร์กุล  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  คณะท างาน 
 9. นายอ านาจ  นวลเปียน  นักศึกษาฝึกสอน      คณะท างาน 
 10. นายวัฒนชัย  ทับเอี่ยม นักศึกษาฝึกสอน     คณะท างาน 
 11. นายสันติกรานต์  ธีระเชีย ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” คณะท างานและเลขานุการ 
 12. นางนิตยา  นวลนิ่ม  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” คณะท างานและเลขานุการ 
 13. นางสาวปิยะนุช  เพชรมะโนรา  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  คณะท างานและเลขานุการ 
 14. นางสาวกัญญารัตน์  สินใจ    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 15. นางสาวนิตยา  หมีโชติ    เจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้มีหน้าที่  ดงันี้ 

๑. ร่วมกันวิเคราะห์ว่างานใดมีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีผลประโยชน์ทบัซ้อนในเร่ืองใดของ 
แต่ละกลุ่มงาน เรียงล าดับความส าคัญของความรุนแรงของผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร 

2. จัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  

 

             ทั้งนี้   ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
 

                                                สั่ง ณ วันที่   27    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕65 
      
 
 

        (นายมนตรี  ใยระย้า) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
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รูปภาพการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


