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 โรงเรียนทับปุดวิทยาดำเนินการวิเคราะห7ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน7ทับ

ซCอนโดยวิเคราะห7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน7ทับซCอน ตาม มาตรฐาน COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการ

สำคัญเร_งด_วน เชิงรุกในการ ปaองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร_งใส ตรวจสอบไดCและ การแกCไขปeญหาการ

กระทำผิดวินัย ของเจCาหนCาที่รัฐที่เปfน ปeญหาสำคัญและพบบ_อย นอกจากนี้ยังนำความ เสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน7ทับซCอนที่ไดCนี้มากำหนดเปfนคู_มือปaองกันผลประโยชน7ทับ ซCอน โรงเรียนทับ

ปุดวิทยา เพื่อบรรลุเปaาหมายตามยุทธศาสตร7ชาติ ว_าดCวยการปaองกัน และปราบปรามการ ทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ส&วนที่ 1  

บทนำ 

 

 หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชน7ทับซCอนถือเปfนการทุจริตคอร7รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปfนการแสวงหา ประโยชน7

ส_วนบุคคลโดยการละเมิดต_อกฎหมายหรือการใชCอำนาจในตำแหน_งหนCาที่ไปแทรกแซง การใชCดุลยพินิจใน

กระบวนการตัดสินใจของเจCาหนCาที่ของรัฐ จนทำใหCเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หนCาที่สาธารณะ ขาด

ความเปfนอิสระ ความเปfนกลางและความเปfนธรรม ส_งผลกระทบต_อประโยชน7สาธารณะ ของส_วนรวม และทำ

ใหCผลประโยชน7หลักขององค7กร หน_วยงาน สถาบันและสังคมตCองสูญเสียไป โดย ผลประโยชน7ที่สูญเสียไปอาจ

อยู_ในรูปของผลประโยชน7ทางการเงิน คุณภาพการใหCบริการ ความเปfนธรรมใน สังคม รวมถึงคุณค_าอื่น ๆ 

ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต_ระดับองค7กรจนถึงระดับสังคม อย_างไรก็ตาม ท_ามกลางผูCที ่จงใจกระทำ

ความผิด ยังพบผูCกระทำความผิดโดยไม_เจตนา หรือไม_มีความรูCในเรื่องดังกล_าวอีกเปfน จำนวนมากจนนำไปสู_

การถูกกล_าวหารCองเรียนเรื ่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน7ทับซCอนหรือ ความขัดแยCงกัน

ระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนและผลประโยชน7ส_วนรวม (Conflict of interest : COI) เปfน ประเด็นปeญหา

ทางการบริหารภาครัฐในปeจจุบันท่ีเปfนบ_อเกิดของปeญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี รุนแรงข้ึน และยัง

สะทCอนปeญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปfนอุปสรรคต_อการพัฒนาประเทศ อีกดCวย 

โรงเรียนทับปุดวิทยา ดำเนินการวิเคราะห7ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชน7ทับซCอนโดย

วิเคราะห7ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน7ทับซCอนตาม มาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปfนกรอบการวิเคราะห7

ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน7ทับซCอน 

 การวิเคราะห4ความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห7ความเสี่ยงที่เปfนระบบในการบริหาร ปeจจัย

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหCเกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานท่ี

อาจก_อใหCเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนและผลประโยชน7ส_วนรวมหรือ 

ผลประโยชน7ทับซCอน 

 ประเภทของความเส่ียงแบ?งออกเป@น 4 ดDานดังน้ี 

 1. ความเสี่ยงดDานกลยุทธ4 (Strategic Risk S) หมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เปaาหมายและ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ7และเหตุการณ7ภายนอกที่ส_งผลต_อ กลยุทธ7ที่กำหนด

ไวCและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ7ไม_เหมาะสมรวมถึงความไม_สอดคลCองกันระหว_างนโยบาย เปaาหมายกลยุทธ7

โครงสรCางองค7กรภาวการณ7แข_งขันทรัพยากรและสภาพแวดลCอมอันส_งผลกระทบต_อ วัตถุประสงค7หรือ

เปaาหมายขององค7กร 

 2. ความเสี่ยงดDานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวขCองกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปfนความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในของ องค7กร/



กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ่ใชC/บุคลากร/ความเพียงพอของขCอมูลส_งผลต_อประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

 3. ความเสี่ยงดDานการเงิน (Financial Risk: F) เปfนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและ

การเงิน เช_น การบริหารการเงินที่ไม_ถูกตCองไม_เหมาะสมทำใหCขาดประสิทธิภาพและไม_ทันต_อ สถานการณ7หรือ

เปfนความเส่ียงท่ีเก่ียวขCองกับการเงินขององค7การเช_นการประมาณการงบประมาณไม_เพียงพอและไม_สอดคลCอง

กับขั้นตอนการดำเนินการเปfนตCนเนื่องจากขาดการจัดหาขCอมูลการวิเคราะห7การวางแผนการ ควบคุมและการ

จัดทำรายงานเพ่ือนำมาใชCในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล_าว 

 4. ความเส่ียงดDานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance RISK: C) เก่ียวขCอง กับการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบต_าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปfนความเสี่ยงเนื่องจากความไม_ชัดเจนความไม_ 

ทันสมัยหรือความไม_ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขCอบังคับต_าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร_าง 

สัญญาท่ีไม_ครอบคลุมการดำเนินงาน 

 สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปhจจัยหลัก 2 ปeจจัยคือ 

 1) ปhจจัยภายใน เช_นนโยบายของผูCบริหารความซื่อสัตย7จริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรและ การ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดCของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูCบริหารและเจCาหนCาที่ บ_อยคร้ัง 

การควบคุมกำกับดูแลไม_ท่ัวถึงและการไม_ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขCอบังคับของหน_วยงาน เปfนตCน 

 2) ปhจจัยภายนอก เช_น กฎหมายระเบียบขCอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี

หรือสภาพการแข_งขันสภาวะแวดลCอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปfนตCน ผลประโยชน7ทับซCอน หมายถึง 

สภาวการณ7หรือขCอเท็จจริงที่บุคคลไม_ว_าจะเปfนนักการเมือง ขCาราชการ พนักงานบริษัท หรือ ผูCบริหารซึ่งมี

อำนาจหนCาที่ เจCาหนCาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนCาที่ในตำแหน_งหนCาที่ที่บุคคลเหล_านั้นรับผิดชอบอยู_ และ ส_งผล

กระทบต_อประโยชน7ส_วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยไม_รูCตัวหรือรูCตัวทั้งเจตนาหรือไม_เจตนา และมี

รูปแบบที่หลากหลายไม_จำกัด อยู_ในรูปตัวเงินหรือทรัพย7สินเท_านั้น แต_รวมถึงผลประโยชน7อื่น ๆ ที่ไม_ไดCอยู_ ใน

รูปตัวเงินหรือทรัพย7สินก็ไดC อาทิ การแต_งตั้งพรรคพวกเขCาไปดำรงตำแหน_งในองค7กรต_าง ๆ ทั้งในหน_วยงาน 

ภาครัฐ และภาคเอกชน หรือการที่บุคคลผูCมีอำนาจหนCาที่ตัดสินใจใหCญาติพี่นCองหรือบริษัทที่ตนมีส_วนไดCส_วน 

เสียไดCรับการสัมปทานหรือผลประโยชน7จากทางราชการโดยมิชอบ ส_งผลใหCใหCบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ี 

เที่ยงธรรม เนื่องจากผลประโยชน7ส_วนตนเปfนหลัก และผลเสียเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เปfน 

การกระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ การวิเคราะห7ความเสี่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน7ทับซCอน จึง

หมายถึง กระบวนการวิเคราะห7ความเสี่ยงที่เปfนระบบในการบริหารปeจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน 

เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหCเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน7ทับซCอน หรือ 

ความขัดแยCงระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนและผลประโยชน7ส_วนรวมเปfนสำคัญ อันเกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยงอย_าง 

ใกลCชิดกับการทุจริต กล_าวคือยิ่งมีสถานการณ7หรือสภาวการณ7ของการขัดกันของผลประโยชน7ส_วนตนและ 

ผลประโยชน7ส_วนรวม มากเท_าใด ก็ย่ิงมีโอกาสก_อใหCเกิดหรือนำไปสู_การทุจริตมากเท_าน้ัน 

 การวิเคราะห7ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน7ทับซCอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดCานต_าง ๆ มา

ดำเนินการวิเคราะห7ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 



Tread way Commission) และตามบริบทความเสี ่ยงดCานผลประโยชน7ทับซCอนของสำนักงานเขตพื ้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 การวิเคราะห7ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก_อใหCเกิดการทุจริต 

หรือการขัดกันระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนและผลประโยชน7ส_วนรวมหรือผลประโยชน7ทับซCอนนี้จะช_วยใหC 

โรงเรียนทับปุดวิทยา ทราบถึงความเสี่ยงดCานการดำเนินงานที่อาจก_อใหCเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว_าง 

ผลประโยชน7ส_วนตนและผลประโยชน7ส_วนรวมหรือผลประโยชน7ทับซCอนที่เกิดขึ้นและปeจจัยเสี่ยงที่อาจเปfนเหตุ 

ทำใหC 

 1. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร_งใสของการใชCอำนาจและตำแหน_งหนCาท่ี 

 2. ความเส่ียงการทุจริตจากการใชCงบประมาณ 

 3. การปฏิบัติหนCาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน7ส_วนรวมมากกว_าประโยชน7ส_วนตน และการยึด

ม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

พรCอมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปaองกัน ยับยั้งการทุจริต ป�ดโอกาสการ ทุจริต และเพ่ือ

กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปaองกันและแกCไขปeญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำ ผิดวินัยของ

เจCาหนCาท่ีรัฐท่ีเปfนปeญหาสำคัญและพบบ_อยอีกดCวย 

 

 วัตถุประสงค4 

 1. เพื่อสรCางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหCเกิด ความคิด

แยกแยะผลประโยชน7ส_วนตนกับผลประโยชน7ส_วนรวม 

 2. เพ่ือแสดงความมุ_งม่ันในการบริหารราชการโดยใชCหลักธรรมาภิบาล 

 3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจCาหนCาที่รัฐไม_ใหCเกิดการ แสวงหา

ผลประโยชน7ส_วนตัวในตำแหน_งหนCาที่อันมิควรไดCโดยชอบตามกฎหมายใหCยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปfน

แบบอย_างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกตCองเปfนธรรมถูกกฎหมายโปร_งใสและตรวจสอบไดC 

 4. เพื่อสรCางความเชื่อมั่นศรัทธาต_อการบริหารราชการแผ_นดินแก_ผูCรับบริการผูCมีส_วนไดCสวน เสียและ

ประชาชน 

  

 

  



ส&วนที่ 2 

การวิเคราะห5ความเสี่ยงด:านผลประโยชน5ทับซ:อน 

 

 1. การวิเคราะห4ความเสี่ยงดDานการดำเนินงานที่อาจก?อใหDเกิดการทุจริต หรือ การขัดกันระหว?าง 

ผลประโยชน4ส?วนตนกับผลประโยชน4ส?วนรวม หรือผลประโยชน4ทับซDอน (RISK Assessment for 

Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห7ความเสี่ยงดCานการดำเนินงานที่อาจก_อใหCเกิดการทุจริต เปfนการวิเคราะห7หรือการขัดกัน 

ระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนกับผลประโยชน7ส_วนรวมหรือ ผลประโยชน7ทับซCอนระดับโอกาสที ่จะเกิด 

ผลกระทบของความเสี่ยงต_าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห7 

และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ7การประเมินมาตรฐานที่จะใชCในการประเมินความเสี่ยง ดCาน 

ผลประโยชน7ทับซCอน ไดCแก_ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ7ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปfนขCอมูลเชิงพรรณา ที่ไม_สามารถ 

ระบุเปfนตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนไดC 

เกณฑ4ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปfนประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ_อยคร้ัง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางคร้ัง 

2 นCอย มีโอกาสเกิดข้ึนนCอยคร้ัง 

1 นCอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ4ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที ่ส?งผลกระทบดDานการดำเนินงาน 

(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรCายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย_างไม_รCายแรง 

3 ปานกลาง สรCางบรรยากาศในการทางานท่ีไม_เหมาะสม 

2 นCอย สรCางความไม_สะดวกต_อการปฏิบัติงานบ_อยคร้ัง 

1 นCอยมาก สรCางความไม_สะดวกต_อการปฏิบัติงานนาน ๆ คร้ัง 

 

  



 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ 

(Impact) ของความเส่ียงแต_ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ7ไวC 4 ระดับ ดังน้ี  

 

ระดับของความเส่ียง (Degree of RISK) 

ระดับ ระดับความเส่ียง ช?วงคะแนน 

1 ความเส่ียงสูงมาก (Extreme Risk: E)  15 – 25 

2 ความเส่ียงสูง (High Risk: H)  9 – 14 

3 ความเส่ียงปานกลาง (Moderate Risk: M) 4 – 8 

4 ความเส่ียงต่ำ (Low Risk: L)    1 - 3 

  

 ในการวิเคราะห7ความเสี ่ยงจะตCองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี ่ยง (Risk Profile) ที ่ไดCจากการ 

พิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ี 

เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดC (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ7ต_าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ7ต_าง ๆ 

(Likelihood x Impact) 

 

 ซึ่งจัดแบ_งเปfน 4 ระดับสามารถแสดงเปfน Risk Profile แบ_งพื้นที่เปfน4ส_วน (4 Quadrant) ใชCเกณฑ7 

ในการจัดแบ_งดังน้ี 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ4 

ความเส่ียงสูงมาก  15 – 25 มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ

หรือถ_ายโอนความเส่ียง 

สีแดง  

ความเส่ียงสูง  9 – 14 มีมาตรการลดความเส่ียง สีสCม 

ความเส่ียงปานกลาง  4 – 8 ยอมร ั บความ เส ี ่ ย ง แต _ มี

มาตรการควบคุมความเส่ียง 

สีเหลือง 

ความเส่ียงต่ำ  1 - 3 ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

 

  



ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 

  

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 

 

 

 

 

 2. การวิเคราะห4ความเสี่ยงดDานการดำเนินงานที่อาจก?อใหDเกิดการทุจริตหรือ การขัดกันระหว?าง 

ผลประโยชน4ส?วนตนกับผลประโยชน4ส?วนรวมหรือผลประโยชน4ทับซDอน (RISK Assessment for 

Conflict of Interest) โรงเรียนทับปุดวิทยา 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา ไดCแต_งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห7ความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการ ปaองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก_อใหCเกิดการทจริต หรือการ

ขัดกันระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนกับผลประโยชน7ส_วนรวมหรือ ผลประโยชน7ทับซCอน 

 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต?อการทุจริตหรือผลประโยชน4ทับซDอน 

 1.1 กระบวนงานท่ีเก่ียวขCองกับการใชCเงิน และมีช_องทางท่ีจะทำประโยชน7ใหCแก_ตนเองและพวกพCอง 

 1.2 กระบวนงานท่ีมีช_องทางเรียกรCองหรือรับผลประโยชน7จากผูCท่ีมีส_วนเก่ียวขCองซ่ีงส_งผลกระทบ 

ทางลบต_อผูCอ่ืนท่ีเก่ียวขCอง 

 1.3 กระบวนงานท่ีเก่ียวขCองกับการใชCดุลยพินิจของเจCาหนCาท่ีซ่ึงมีโอกาสใชCอย_างไม_เหมาะสม เช_น การ

เอ้ือประโยชน7หรือการใหCการช_วยเหลือพวกพCอง การกีดกัน การสรCางอุปสรรค 

นอกจากนี้ ยังพิจารณาเพิ่มเติมจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร_งใสในการ ดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ประจำป�งบประมาณ 2563 โดยมีเกณฑ7ประเมินจำแนกออกเปfน 10 ตัวชี้วัด ประกอบดCวย 

การปฏิบัติหนCาที่ การใชCงบประมาณ การใชCอำนาจ การใชCทรัพย7สินของราชการ การแกCไขปeญหาการทุจริต 

คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเป�ดเผยขCอมูล และการ

ปaองกันการทุจริต ซึ่งแต_ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร_งใสใน

การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจำป�งบประมาณ 2563 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 



มีตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ที่มีค_าคะแนนไม_ถึง 95 คะแนน ตามกระบวนงานที่ อาจก_อใหCเกิดการทุจริตหรือ

การขัดกันระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนกับผลประโยชน7ส_วนรวม หรือ ผลประโยชน7 ทับซCอน ดังน้ี 

  1) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน ค_าคะแนน 92.46 กระบวนงาน การประเมินการ รับรูC

ของผูCรับบริการ ผูCมาติดต_อ หรือผูCมีส_วนไดCเสียของโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนCาที่ของเจCาหนCาที่ โอยยึด 

หลักมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไวCอย_างเคร_งครัด และจะตCองเปfนไปอย_างเท_าเทียมไม_เลือก 

ปฏิบัติ และตCองใหCขCอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ ใหCบริการอย_างตรงไปตรงมา ไม_ป�ดบังหรือบิดเบือนขCอมูล 

  2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ค_าคะแนน 91.45 กระบวนการ ไดCแก_ การประเมิน 

การรับรูCของผูCรับบริการ ผูCมาติดต_อ หรือผูCมีส_วนไดCส_วนเสียของโรงเรียนเกี่ยวกับการเผยแพร_ขCอมูลของ 

หน_วยงานต_าง ๆ ต_อสาธารณชน ผ_านช_องทางท่ีหลากหลาย สามารถเขCาถึงไดCและไม_ซับซCอน 

  3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ค_าคะแนน 93.11 กระบวนการ ไดCแก_ การ 

ประเมินการรับรูCชองผูCรับบริการ ผูCมาติดต_อ หรือผูCมีส_วนไดCส_วนเสียชองโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา 

หน_วยงานท้ังการปฏิบัติงานของเจCาหนCาท่ีและกระบวนการทำงานของหน_วยงาน 

 2) โดยมีกระบวนงานที่เขDาข?ายมีโอกาสเสี ่ยงต?อการทุจริตหรือที ่อาจเกิดการขัดกันระหว?าง 

ผลประโยชน4ส?วนตนกับผลประโยชน4ส?วนรวมหรือผลประโยชน4ทับซDอน 

 2.1 การจัดทำแผนการใชCจ_ายงบประมาณประจำป� 

 2.2 ลักษณะการใชCจ_ายงบประมาณไม_ตรงตามวัตถุประสงค7และไม_คุCมค_า 

 2.3 การเบิกจ_ายเงินเกินสิทธิ หรือไม_ตรงกับความเปfนจริง 

 2.4 การจัดซ้ือจัดจCาง / การจัดหาพัสดุ 

 2.5 การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ7 การกำหนดคุณสมบัติผูCท่ีจะเขCาประมูลหรือขายสินคCา 

 2.6 การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ7 

 2.7 การปฏิบัติงานของเจCาหนCาท่ีไม_เปfนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจCาง 

 2.8 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 2.9 การดำเนินงานการปaองกันการทุจริต 

 2.10 การประเมินความเส่ียงเพ่ือปaองกันการทุจริต 

 2.11 แผนการปaองกันการทุจริต 

 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม?มีการป{องกันท่ีเหมาะสม 

 3.1 สูญเสียงบประมาณ 

 3.2 เสียช่ือเสียงและความน_าเช่ือถือของหน_วยงาน 

 3.3 เป�ดช_องทางใหCเจCาหนCาท่ีใชCอำนาจหนCาท่ีทำใหCเจCาหนCาท่ีใชCโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดCวย 

 3.4 เกิดค_านิยมองค7กรท่ีไม_ถูกตCอง และเปfนแบบอย_างท่ีไม_ดีสำหรับคนรุ_นหลัง 

  

  



4) แนวทางการป{องความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการดำเนินงานที ่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว?าง 

ผลประโยชน4ส?วนตนกับผลประโยชน4ส?วนรวมหรือผลประโยชน4ทับซDอน 

 4.1 เจตจำนงสุจริตของผูCบริหาร 

  4.1.1 เจตจำนงสุจริตของผูCบริหาร 

  4.1.2 การมีส_วนร_วมของผูCบริหาร 

 4.2 การเสริมสรCางจิตสำนึกใหCบุคลากรของโรงเรียนทับปุดวิทยา รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช_น 

   4.2.1 กำหนดมาตรการ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการปaองกันการทุจริตร_วมกันในหน_วยงาน 

  4.2.2 การส_งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  4.2.3 เผยแพร_ค_านิยมสรCางสรรค7ใหCแก_เจCาหนCาท่ี 

  4.2.4 จัดโครงการฝ�กอบรมดCานคุณธรรมจริยธรรมใหCกับเจCาหนCาท่ี 

  4.2.5 การประกาศเจตนารมณ7ในการต_อตCานการทุจริตทุกรูปแบบในหน_วยงาน 

  4.2.6 การส_งเสริม ยกย_องเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติตนเปfนแบบอย_างท่ีดี 

  4.2.7 การเสริมสรCางวัฒนธรรมองค7กร 

 4.3 การปaองกันเหตุการณ7หรือพฤติกรรมท่ีอาจก_อใหCเกิดการทุจริต เช_น 

  4.3.1 การเผยแพร_หลักเกณฑ7การับทรัพย7สินหรือประโยชน7อื่นใด และมาตรการปaองกันการ

รับสินบน 

   4.3.2 การแจCงเวียนหลักเกณฑ7และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร_งใสและเปfนธรรม 

  4.3.3 การจัดทำแผนปaองกันการทุจริตประจำป� 

  4.3.4 จัดช_องทางการรCองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  4.3.5 กำหนดมาตรการส_งเสริมคุณธรรมและความโปร_งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ไดCแก_ มาตรการใหCผูCมีส_วนไดCเสียมีส_วนร_วม มาตรการส_งเสริมความโปร_งใสในการจัดซื้อจัดจCาง 

มาตรการปaองกันการขัดกันระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนกับผลประโยชน7ส_วนรวม มาตรการ ตรวจสอบการใชC

ดุลยพินิจ 

  4.3.6 การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สถานศึกษาอย_างสม่ำเสมอและต_อเน่ือง 

  4.3.7 การกำหนดการใชCทรัพยากรของหน_วยงาน 

 

 สรุปผลการวิเคราะห4ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว?างผลประโยชน4ส?วนตนกับผลประโยชน4 

ส?วนรวมหรือผลประโยชน4ทับซDอนโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำป|พ.ศ. 2564 

 โรงเรียนทับปุดวิทยาไดCกำหนดความเสี ่ยงที่เกี ่ยวกับการขัดกันระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนกับ 

ผลประโยชน7ส_วนรวม หรือ ผลประโยชน7ทับซCอน จำนวน 4 ประเด็นหลักดังน้ี 

 1. การปaองกันการทุจริตไม_เพียงพอ 

 2. การจัดทำแผนการใชCจ_ายงบประมาณประจำป� 



 3. ลักษณะการใชCจ_ายงบประมาณไม_ตรงตามวัตถุประสงค7และไม_คุCมค_า 

 4. การเบิกจ_ายเงินของบุคลากรภายในไม_ถูกตCองตามระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด

เหตุการณ7 (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต_ละปeจจัยเสี่ยงแลCว จึงนำผลที่ไดCมาพิจารณาความสัมพันธ7ระหว_างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงต_อกิจกรรม หรือภารกิจของหน_วยงานว_า ก_อใหCเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ 

ใดในตารางความเส่ียง ซ่ึงจะทำใหCทราบว_ามีความเส่ียงใดเปfนความเส่ียงสูงสุดท่ีจะตCองบริหารจัดการก_อน 

ลำดับ ปeจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 

ลำดับ 

ความเส่ียง 

1 การเบิกจ_ายเงินของบุคลกรภายในไม_ถูกตาม

ระเบียบ 

3 3 9 1 

2 ล ักษณะการจ _ายงบประมาณไม _ตรงตาม

วัตถุประสงค7และไม_คุCมค_า 

2 3 6 2 

3 การปaองกันการทุจริตไม_เพียงพอ 2 2  3 

4 การจัดทำแผนการใชCจ_ายงบประมาณประจำป� 1 3 3 4 

 

  

     

     

4 2 1   

 3    

     

 

 

 

 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดCจากการวิเคราะห7ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ

ความเสี่ยงดCานการขัดกันระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนกับผลประโยชน7ส_วนรวม หรือ ผลประโยชน7ทับซCอน

สามารถสรุปการวิเคราะห7ความเสี ่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยงดCานการ ขัดกันระหว_าง

ผลประโยชน7ส_วนตนกับผลประโยชน7ส_วนรวม หรือผลประโยชน7ทับซCอนไดCดังน้ี 

  

คว
าม

รุน
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งข
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ผล
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บ 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 



ผลการวิเคราะห4ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก?อใหDเกิด การ

ทุจริตหรือการขัดกันระหว?างผลประโยชน4ส?วนตนกับผลประโยชน4ส?วนรวมหรือผลประโยชน4ทับซDอน 

ผลการวิเคราะห7ความเส่ียงดCานผลประโยชน7ทับซCอน จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 

การเบิกจ_ายเงินของบุคลากรภายในไม_ถูกตCองตาม

ระเบียบ 

ลำดับ 1 (สูง = 9 คะแนน) 

 

ล ั กษณะการใช C จ_ ายงบประมาณไม _ ตรงตาม

วัตถุประสงค7และไม_คุCมค_า 

ลำดับ 2 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

 

การปaองกันการทุจริตไม_เพียงพอ  ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

การจัดทำแผนการใชCจ_ายงบประมาณประจำป� ลำดับ 4 (ต่ำ = 3 คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะห7ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปfน 4 ระดับคือ ระดับความเสี่ยง 

สูง ปานกลาง และต่ำโดยสามารถสรุปขCอมูลการวิเคราะห7ความเส่ียงเก่ียวกับการดำเนินงานท่ีอาจก_อใหCเกิดการ 

ทุจริตหรือการขัดกันระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนกับผลประโยชน7ส_วนรวม หรือผลประโยชน7ทับซCอนโรงเรียน 

วัดควนธานี ประจำป�งบประมาณ 2564 มีดังน้ี 

ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด ปhจจัยความเส่ียง 

          เส่ียงสูง จำเปfนตCองเร_งร ัดจัดการความ

เสี ่ยงและ มีมาตรการลดความ

เสี่ยงเพื่อใหCอยู_ในระดับ ที่ยอมรับ

ไดC 

- การเบิกจ_ายเงินของบุคลากร

ภายใน ไม_ถูกตCองตามระเบียบ 

 

          เส่ียงปานกลาง ยอมร ับ เป fนความเส ี ่ ยงแต _ มี

มาตรการ ควบคุมความเส่ียง 

- ลักษณะการใชCจ_ายงบประมาณ

ไม_ ตรงตามวัตถุประสงค7และไม_

คุCมค_า 

-   การป aองก ันการท ุจร ิ ต ไม_

เพียงพอ 

          เส่ียงต่ำ ยอมร ับ เปfนความเส ี ่ ย งแต _ มี

มาตรการควบคุม 

-  การจ ั ดทำแผนการใช C จ _ าย

งบประมาณ 

ประจำป� 

 

 

 

 

  



ส?วนท่ี 3 

การดำเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา ไดCพิจารณาและกำหนดแนวทางเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก_อนใหC

เกิดความสูญเสียงบประมาณ เป�ดช_องทางใหCเจCาหนCาที่ใชCอำนาจหนCาที่ทำใหCผูCปฏิบัติงานใชCโอกาสกระทำ

ความผิดในทางมิชอบดCวยหนCาที่ เสียชื่อเสียง และความน_าเชื่อถือของหน_วยงาน โดยไดCกำหนดกระบวนการ

การทำงาน และกิจกรรมเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แนวทางการปaองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก_อใหCเกิดการทุจริต หรือการขัดกัน

ระหว_างผลประโยชน7ส_วนตนกับผลประโยชน7ส_วนรวม หรือผลประโยชน7ทับซCอน 

 1. เจตจำนงสุจริตของผูDบริหาร 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผูCบริหารโดยแสดงเนื้อหาเจตนารมณ7 หรือ

คำมั่นสัญญาว_าจะปฏิบัติหนCาที ่ และบริหารหน_วยงานอย_างซื ่อสัตย7สุจริต โปร_งใส และเปfนไปตามหลัก       

ธรรมาภิบาล โดยจัดทำเปfน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

   
  



 
 
 

 2. การมีส?วนร?วมของผูDบริหารในการฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนา ปละส?งเสริม

หน?วยงานดDานคุณธรรม และความโปร?งใส 

 นายดลวัฒน7 สันติพิทักษ7 ผู Cอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา เปfนผูCมอบนโยบายและหลักการ

ปฏิบัติงานดCวยความโปร_งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบไดC เพื่อปลูกจิตสำนึกและสรCางความ

ตระหนักใหCกับบุคลากรในโรงเรียนทับปุดวิทยา และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล  

 

 
 

  

  



3. การป{องกันเหตุหรือพฤติกรรมท่ีเป@นภัยต?อหน?วยงาน 

  3.1 การประเมินความเสี ่ยงการดำเนินงานที่อาจก?อใหDเกิดการทุจริต หรือการขัดกัน

ระหว_างผลประโยชน7ส_วนตน กับผลประโยชน7ส_วนรวม และแนวทางการปaองกันความเสี่ยงการดำเนินงาน

โรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 
 

  3.2 จัดทำแผนปฏิบัติการป{องกันการทุจริตประจำป|งบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนทับ

ปุดวิทยา เพ่ือเปfนกรอบแนวทางในการดำเนินการปaองกันและปราบปรามการทุจริต ที ่สอดคลCองกับ

ยุทธศาสตร7ชาติและนโยบายสำคัญอันจะส_งผลใหCการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกภาคส_วนราชการทุก

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนCอยลง 

 

 



  3.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลโรงเรียนทับปุดวิทยา อย?าง

สม่ำเสมอ และต?อเนื่อง เช_น รายงานผลการใชCจ_ายงบประมาณ ในโครงการต_าง ๆ ของโรงเรียนทับปุดวิทยา 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  3.4 จัดช?องทางรDองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต7โรงเรียนทับปุด

วิทยา  

 

 
 

   




