
ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

1. หลักการและเหตุผล  
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพรำะเป็นกำรแสวงหำ ประโยชน์ส่วน

บุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้ ดุลยพินิจ
ในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำด
ควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำ 
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ใน
รูป ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจน
โอกำส ในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบ
ผู้กระท ำ ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบัน
ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิ
บำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร พัฒนำประเทศ อีกด้วย  

โรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำร ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์  
ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย และพัน 
ธกิจในภ ำพ รวมที่เกิดจ ำกเปลี่ยนแปลงของสถ ำนก ำ รณ์แล ะเหตุก ำ รณ์ภ ำยนอกท่ีส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ 
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ 
โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล หรือ
ผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร 



เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนิน 
โครงกำร  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบริหำรงบประมำณ และ
กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือ 
เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้อง
กับ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำร
จัดท ำ รำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว   

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกีย่วข้องกับกำร 
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย
หรือ ควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ ที่
ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  

สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ  
1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 

เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง กำร
ควบคุม ก ำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น  

2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง เทคโนโลยี 
หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร 
พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคล นั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
ต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้อง
หรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขำดกำร ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชำติ กำร
กระท ำแบบนี้ เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงที่
เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิด ควำม
เสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ 



สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิด
หรือ น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ มำด ำเนินกำร
วิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำ
เลย เขต 3 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 3 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็น เหตุท ำให้  

1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ ไม่
เพียงพอ  

2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม  
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร ยึดมั่น

ในหลักธรรมำภิบำล พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำร
ทุจริต และเพ่ือก ำหนด มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิด
วินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น ปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด ควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
3. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่ำง ที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ันศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชำชน  

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ 

ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำม
เสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่
ชัดเจนได้  

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม 
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง 

 
 



ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
 

ล าดับ ความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ(Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ 

จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

 
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact)  
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน

กำร จัดแบ่ง ดังนี้  
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมิน

ซ้ ำหรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม 
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มี 

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
สีเหลือง 

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



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

โรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่โรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำร 
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ มีกำร เอื้อ

ประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค  
- กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อื่น ที่

เกี่ยวข้อง  
2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กำรรับ – จ่ำยเงิน  
- กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน  
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร  
- กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ  
- กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์  
- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
- กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร  
- กำรจัดหำพัสดุ  
- กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ  
- กำรเบิกค่ำตอบแทน  
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- กำรใช้รถรำชกำร  
3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม  
- สูญเสียงบประมำณ  
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่  
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน  
4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
    (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของโรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
       - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
       - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับ

เจ้ำหน้ำที่  
       - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี -กำรส่งเสริมบุคลำกรต้นแบบในกำรปฏิบัติงำนด้ำน

ควำมซื่อสัตย์สุจริต  
   (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น  
       - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
       - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด   
       - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง  
       - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ประจ าปี พ.ศ. 2565  
โรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  
1. กระบวนกำรท ำงำน กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่  
2. กำรเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรท ำงำน  
3. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
4. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนเพื่อแสวงหำและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง เมื่อพิจำรณำ

โอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
แล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ ของควำมเสี่ยงต่อ
กิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้
ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน  

 



ล าดับที ่ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

1 กระบวนกำรท ำงำน กำรปฏิบัติงำมตำมหน้ำที่ 3 3 9 (2) 
2 กำรเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำมี

ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรท ำงำน 
2 3 6 (1) 

3 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 2 2 4 (3) 
4 กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนเพื่อ

แสวงหำและเรียกรับผลประโยชน์ตนเอง 
2 2 4 (4) 

 
 
แผนภูมขิองควำมเสี่ยง (Risk Map)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม

เสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 

     

     

 (1) (2)   

 (3) (4)    
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนกำรท ำงำน กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ ล ำดับ 1 (สูง= 9 คะแนน) 
กำรเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำร ตรวจสอบกำรท ำงำน 

ล ำดับ 2 (ปำนกลำง = 6 คะแนน) 

กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ล ำดับ 3 (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 
กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนเพื่อแสวงหำและ
เรียกรับ ผลประโยชน์ให้ตนเอง 

ล ำดับ 4 (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 

 
จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปำนกลำง 

โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้ำน
เหมืองแพร่ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 มี ดังนี้  

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

       เสี่ยงสูงมำก (Extreme) - - 
       เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ 

- กระบวนกำรท ำงำนกำร 
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 

      ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร
ควบคุม ควำมเสี่ยง 

- กำรเปิดเผยขอ้มูลให้ 
บุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมใน 
กำรตรวจสอบกำรท ำงำน  
- กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
- กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำร 
ด ำเนินงำนเพื่อแสวงหำและเรียก 
รับผลประโยชน์ให้ตนเอง 

      ต่ ำ (Low) - - 
 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่จะเกิด
ควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ระยเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

โอกำส ผลกระ
ทบ 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

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. กระบวนกำร
ท ำงำนและกำร
ปฏิบัติตำม
หน้ำที่ 

3 3 9 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ บุคลำกร ปฏิบัติ
ตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำร 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ  
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ บุคลำกร ปฏิบัติ
ตำมคู่มือผลประโยชน์ทับ ซ้อน  
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำร ป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมำกยิ่งข้ึน เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำ
เนิน กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ กำรทุจริตทุก
รูปแบบ 

         ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 

2.กำรเปิดเผย 
ข้อมูลให้ 
บุคคลภำยนอก 
เข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรตรวจสอบ 
กำรท ำงำน 

3 3 9 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ บุคลำกร ปฏิบัติ
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย กำรเงินและกำรคลัง รวมถึงตำม
แผนงำน งบประมำณที่ตั้งไว้อย่ำงเคร่งครัด กลุ่มกฎหมำยและ
คดี  

         ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 

3.กำรเอื้อ 
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง 

2 3 6 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และบุคลำกร ให้ปฏิบัติ
ตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำร
ละเว้นกำรปฏิบัติ หน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ อย่ำง
เคร่งครัด กลุ่มกฎหมำยและคดี 

         ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 

4.กำรใช้อ ำนำจ 
หน้ำที่ในกำร 
ด ำเนินงำนเพื่อ 
แสวงหำและ
เรียก รับ
ผลประโยชน์ให้ 
ตนเอง 

2 3 6 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไข ปัญหำ กำรทุจริตของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ อย่ำงเคร่งครัด 2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้
ข้ำรำชกำร บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องกำร รับของขวัญสินน้ ำใจ อย่ำงเคร่งครัด 3. ควบคุม 
ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียน 

         ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายงาน  
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 
ฝ่ายงานวิชาการ 

ภารกิจ สถานการณ ์ แนวทางแก้ไข 
1. กำรจัดโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ - มีกำรคัดเลือกพ้ืน/บุคคลที่มี 

ควำมสนิทสนมคุ้นเคยส่วนตัว  
- งบประมำณ  
- สื่อวัสดุ 

- หนังสือแจ้งควำมประสงค์ 
ประกำศ/สมัครคัดเลือกโดยมี 
เกณฑ์/คณะกรรมกำร 

2. กำรใช้เวลำในกำรนิเทศ - ใช้เวลำรำชกำรท ำประโยชน์/ 
กิจกรรมส่วนตัว 

- เขียนรำยงำนไปรำชกำรตำม 
ควำมเป็นจริง  
- ปลูกจิตส ำนึก/จรรยำบรรณ 

3. กำรพิจำรณำส่งเสริมโรงเรียน/ 
บุคคลในกำรรับรำงวัลต่ำงๆ 

- พิจำรณำบุคคล/โรงเรียนที่มี 
ควำมสนิทสนมคุ้นเคยกัน 

- มีเกณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ 
ไม่มีส่วนได้เสียหรือสนิทสนม 

 
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ภารกิจ 1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (เครื่องมือ อุปกรณ์)  
          - สถำนกำรณ์อำจท ำให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน  
         1.) เครื่องตัดหญ้ำ,อุปกรณ์ น ำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำตภำรกิจส่วนตัว  
          - แนวทำงกำรแก้ไข้  
         1.) ท ำทะเบียน/น ำเบิกไปใช้,มีผู้ดูแลตรวจเช็ค  
ภารกิจ 2.) การให้การบริการ  
        - สถำนกำรณ์ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
        1.) ไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ เต็มตำมวัน-เวลำรำชกำร/ละทิ้งหน้ำที่  
        - แนวทำงแก้ไข  
        1.) ขออนุญำตออกนอกสถำนที่  
        2.) มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนในช่วงเวลำนั้น   

 
 
 



ฝ่ายงานบุคลากร 
1. ความเสี่ยง  

1.) กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรให้ได้รับรำงวัลต่ำงๆ 
2.) กำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ  

2. สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิด “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  
1.) พิจำรณำคัดเลือกบุคคลใกล้ชิดสนิทสนมให้เป็นผู้ได้รับรำงวัลโดยไม่ค ำนึงถึงควำมเหมำะสม  
2.) กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่ำงไม่เป็นธรรม  

3. แนวทางการแก้ไขการป้องกัน  
1.) พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ให้รำงวัลโดยไม่ค ำนึงควำมใกล้ชิด  
2.) พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องตำมระเบียบกกหมำยของทำงรำชกำรเป็นธรรมและเหมำะสมโดยให้

ค ำนึงถึง ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติรำชกำรทุกกลุ่มอันดับให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ 
ก.พ.หรือ ก.ค.ศ.ก ำหนด  

 
 

ฝ่ายงานบริหารสินทรัพย์ 
1. ความเสี่ยง  

1.) กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
2.) กำรท ำเรื่องจัดซื้อ-จัดจ้ำง 

2. สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิด “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  
1.) ใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมระเบียบ  
2.) กำรเอ้ือผลประโยชน์ให้กับคู่ค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นพิเศษ  

3. แนวทางการแก้ไขการป้องกัน  
1.) ด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ำยตำมระเบียบที่ก ำหนด  
2.) ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด 
 


