
 



 
 
 
 
 
ค ำน ำ 

  
 โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำงได้เนินกิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทีเกิดจำกกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพ่ือก ำหนดวิธีกำรและมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริตกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย 
 นอกจำกนี้น ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำงอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

 
 

 
   โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง 
                                                                                   27  กรกฎำคม  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
สำรบญั 

 
  หนำ้ 
ค ำน ำ   
สำรบัญ   
สว่นที ่1 บทน ำ 1 
 1. หลักกำรและเหตุผล 1 
 2. วัตถุประสงค์ 3 
สว่นที ่2 กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งที่อำจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นในกำรปฏบิตัิงำน 4 
 1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

(Risk Assessment for Conflict of Interest) 
4 

 2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Risk Assessment For Conflict of Interest) โรงเรียนชมุชนบ้ำนฝำง 

6 

 3. สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 8 
สว่นที ่3 รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสีย่งที่อำจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น  
 1. กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำร

ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
11 

 2. สถำนกำรณ์ด ำเนินกำร 14 
 3. ปัญหำ อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 17 

 
 
 

 



๑ 
 

สว่นที1่ 
บทน ำ 

 
1. หลกักำรและเหตผุล 
 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงอ ำนำจ กำรใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม 
และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำนสถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่ สูญเสีย
ไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำรวำมเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ
ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด 
ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรร้องเรียน
เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบัน
ที่เป็น บ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรม 
เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย 
 โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำงด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิ เครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ  ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน  COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ ป็ น ก รอบ ก ำ ร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำน
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทของควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำย และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกล
ยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององคก์ร 
            2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยใน 
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิผลใน
กำรด ำเนินโครงกำร 
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  3. ควำมเสีย่งด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบประมำณบริหำร
งบประมำณและกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่
เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำร
วำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว 
  4. ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิัตติำมกฎหมำย/กฎระเบยีบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ 
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่
ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ สัญญำ
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร 
และ กำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ 
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง 
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น 
  ผลประโยชนท์ับซอ้น หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงทั้งเจตนำ
และไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมผลประโยชน์
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ทั้งใน
หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้กำรตัดสินใจ
ที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศ แบบนี้เป็นกำรกระท ำที่
ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมี
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำส
ก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทจุริตมำกเท่ำนั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนชุมชน 
บ้านฝาง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ทราบถึง
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 



๓ 
 
  

1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
 2.กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ีท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมี 
จริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยึด
มั่นในหลักธรรมำภิบำล พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต  
ปิดโอกำสกำรทุและเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
กำรกระท ำผิด เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทรำบผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 ๒. เพ่ือทรำบปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในกำรปรับปรุงพัฒนำแนวทำงใน 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ผลประโยชน์
ส่วนรวมของ 
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สว่นที ่2 
กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้นในกำรปฏบิัตงิำน 

ของโรงเรยีนชมุชนบำ้นฝำง 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบ  

ควำมเสี่ยงต่ำง ๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง  และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับ
ควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 

4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 

2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด                 คำอธิบาย 

5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 

3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม 

2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 

1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำน ๆ ครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง  ช่วงคะแนน 

1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extrack : E)  15-25 คะแนน 

2 ควำมเสี่ยงระดับสูงHigh ( Risk : H)  9-14 คะแนน 

3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (ModerateRisk  : M)  4-8 คะแนน 

4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Lowำ Risk : L)   1-3 คะแนน 

 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (RiskProfile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact)และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
 

 

ระดับความเสี่ยง=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆxความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็นRisk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน
กำร จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ มาตรการก าหนด การแสดงสี 
 เสี่ยง  สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมำก 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ สีแดง 
(Extreme) I หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง สีส้ม 
ปำนกลำง 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบ สีเหลือง 

(Medium)  ควำมเสี่ยง  

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง      สีเขียว 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
2.  กำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งดำ้นผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

โรงเรียนชมุชนบำ้นฝำง 
 
โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับ กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้ 

  1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ 

   - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 

   - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่
เหมำะสม คือ มีกำรเอ้ือแประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 

   - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลที่
เกี่ยวข้อง  

   - กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยใช้เวลำรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

    2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

   - กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของทำงรำชกำร อำจมีกำรน ำวัสดุอุปกรณ์ของทำงรำชกำรไปใช้ใน 

เรื่องส่วนตัว 

    - กำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

    - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่อำจเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
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    - กำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณอำจเอ้ือประโยชน์ให้กับเพ่ือน ญำติพ่ีน้อง คนรู้จัก  

    - กำรน ำวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้   
    - กำรใช้เวลำรำชกำรไปท ำธุระส่วนตัว 
    - กำรกระท ำที่เกิดกำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมขั้นตอนหรือตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
ที่เก่ียวข้อง 
    - กำรคัดเลือกผลงำนเพ่ือเป็นตัวแทนเข้ำรับรำงวัล หรือเข้ำแข่งขัน 
อำจมีกำรเอื้อประโยชน์ให้พ้อง เครือญำติ 

  3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดข้ึนหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 

   - สูญเสียงบประมำณ 

   - ได้วัสดุอุปกรณ์ หรือคุณภำพของงำนที่จ้ำงมีคุณภำพต่ ำกว่ำที่ควรจะเป็น 

   - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วย
หน้ำที่ 

      - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 

   4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

   (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำงรังเกียจกำรทุจริตทุก
รูปแบบเช่น 

   - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง 

   - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่  

   - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที ่

   - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี 

   - อบรมให้ควำมรู้ ให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

   (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 

   - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

   - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

                     - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 

ชุมชนบ้ำนฝำง 

-  จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- จัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง 

- อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่ควรรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
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สรปุผลกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน โรงเรยีนชมุชนบ้ำนฝำง ประจ ำป ีพ.ศ. 2565 

 

  โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

   1. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรเลื่อนระดับต ำแหน่งหรือควำมดี 
ควำมชอบ 

  2. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

       3. กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

  4. กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้ันตอนหรือตำมระเบียบของทำงรำชกำร  

  เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำง
ควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 

 

     ระดบั ลำดับ 

ล ำดับ  ั ปจัจยัควำมเสีย่งในกำรเกิดทจุรติ โอกำส ผลกระทบ ควำม ควำม 

     เสีย่ง เสีย่ง 

1  กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ 3 3 9 (2) 

  เลื่อนระดับต ำแหน่งหรือควำมดี ควำมชอบ     

2  กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2 4 8 (3) 

3  กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 1 5 5 (4) 

4  กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้ันตอนหรือ ตำมระเบียบของ 3 4 12 (1) 

  ทำงรำชกำร     

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ 
ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ด้านทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลกำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งและจดัล ำดบัควำมสำคัญของควำมเสีย่งดำ้นผลประโยชนท์บัซอ้น 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดล าดับความส าคัญของ 

      ความเสี่ยง  

กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้ันตอนหรือตำมระเบียบของทำงรำชกำร  ล ำดับ1 (สูงมำก =12 คะแนน) 

กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรเลื่อนต ำแหน่ง  ล ำดับ2 (สูงมำก =9 คะแนน) 

หรือควำมดี ควำมชอบ     

กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ล ำดับ3 (สูง =8 คะแนน) 

กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว  ล ำดับ4 (สูง= 5 คะแนน) 

 

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูงและ
ปำนกลำงโดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำงประจ ำปีงบประมำณ 2565  มี ดังนี้ 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง - 

 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอน
ความเสี่ยง  

   

เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง - ปฏิบัติเป็นไปตาม 

 

และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้   ขั้นตอนหรือระเบียบ 

   ของทางราชการ 

      ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

- การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ใน
เรื่องส่วนตัว 

- การเอ้ือประโยชน์
ให้กับพวกพ้องในการ
คัดเลือกผลงาน หรือ
เป็นตัวแทนของ
หน่วยงาน 

- การเอ้ือ
ประโยชน์ให้พวก
พ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

  ต่ า (Low) - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

สว่นที ่3 
รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนจัดกำรควำมเสีย่งกำรทจุรติทีอ่ำจเกิดผลประโยชน์ 

ทบัซอ้น ในกำรปฏบิัตงิำนของโรงเรยีนชมุชนบำ้นฝำง  
 
 โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำงได้พิจำรณำและก ำหนดแนวทำงเพ่ือจัด ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ที่อำจก่อให้เกิด
กำรสูญเสียงบประมำณ เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ ท ำให้ผู้ปฏิบัติ ใช้โอกำสในกำรกระท ำผิด
ในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน โดยได้ก ำหนดกระบวนงำนและกิจกรรม
เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำงบประมำณ ปี 2565 
 โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง ได้ก ำหนดปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน
ไว้ 4 ปัจจัย ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว กำรด ำเนินกำรได้ดังนี้ 
 
 แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 1. มีกำรก ำชับให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรโรงเรียน 
ชุมชนบ้ำนฝำง ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย นโยบำย และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำงกฎระเบียบ เคร่งครัด  
  2. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ือตระหนักถึงควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติงำน ในกำรประชุม
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำยในบุคลำกรโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง  โดย นำยเพชรสมทรง  บ ำรุงบ้ำนทุ่ม  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง ได้เป็นประธำนในที่ประชุมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ เตรียมควำมพร้อมในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ทำงรำชกำร ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมำตรกำรต่ำง ๆ ที่ก ำหนด ณ ห้องประชุมดอกฝำง  
โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง 
 

 



๑๒ 
 
2. มีกำรจัดท ำช่องทำง เผยแพร่กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของหน่วยงำน 

 
 

3. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ควำมตระหนักระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกำรด ำเนินกำรที่เป็นผลประโยชน์
ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน 
 

 
 
 



๑๓ 
 

4. ชี้แจง ก ำกับแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำยในโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง ได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 
และแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด  

4.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
 

1.  สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 

 
 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว 
และเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กำรกระท ำที่เกิดกำรละเลย
ไม่ปฏิบัติตำมหรือท ำตำม
กฎระเบียบทำงรำชกำร 

1. ก ำชับให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรศึกษำปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย กฎระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 
2. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ือตรวจสอบควำม
ถูกต้องในกำรปฏิบัติงำน 
3. เผยแพร่กฎหมำยกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
4.ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรให้ข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตำมคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 
 

 
 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว 
และเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียก
รับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ระดับต ำแหน่งหรือควำมดี 
ควำมชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมพิจำรณำจำกผู้ที่ไม่มีส่วนเสีย 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรด ำเนินกำรตำมคู่มือกำร
ด ำเนินงำนตำมข้อร้องเรียนอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้
ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ เพ่ือให้มีกำร
ยึดถือปฏิบัติที่ดี 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ปฏิบัติตำมคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
 
 

 
 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว 
และเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้อง ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1. ควบคุม ก ำกับดูแลให้ข้ำรำชกำรบุคลำกร ปฏิบัติ
ตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำง
เครง่ครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศหลักเกณฑ์ 
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรปฏิบัติหน้ำที่และ
กำรประพฤติมิชอบ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ด้ำนพัสดุและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง รบัรองถึงควำมไม่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ ให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมำกยิ่งข้ึน สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 
  

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 



๑๗ 
 
 
 
 

 
 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว 
และเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4. กำรน ำทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้ในเรื่อง 

1. แจ้งแนวปฏิบัติมำตรกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. จัดท ำบัญชีกำรเบิกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ 
3. ควบคุม ก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อย่ำงเคร่งครัด 
4. ควบคุม ก ำกับดูแล ให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร ปฏิบัติ
ตำมคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. จัดประชุมแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่อำจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
ปัญหำและอปุสรรค 

กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ในบำงกิจกรรมมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่ล่ำช้ำ อำจไม่เป็นไปตำมก ำหนดกำรหรือระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ระลอกใหม่  ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรจัดประชุม อบรม ดังกล่ำว 
 
ข้อเสนอแนะและ แนวทำงปรบัปรุง 

ควรก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน 
 

 


