
รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน

ปการศึกษา 2563

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  อําเภอบานโฮง  จังหวัดลาํพูน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35



คํานํา

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดำเนินการวิเคราะหFความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนFทับซNอน โดยวิเคราะหFความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผล

ประโยชนFทบัซNอน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 

way Commission) เพือ่กำหนดมาตรการสำคัญเรhงดhวน เชงิรุกในการปkองกนัการทุจริต การบรหิารงานทีโ่ปรhงใส

ตรวจสอบไดN และการแกNไขปnญหาการกระทำผดิวินัยของเจNาหนNาทีร่ัฐทีเ่ปoนปnญหาสำคัญและพบบhอย นอกจากนี้

ยงันำความเสีย่งเกีย่วกับการปฏิบตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชนFทบัซNอนทีไ่ดNนีม้ากำหนดเป็นคูhมือปkองกนัผลประโยชนF

ทบัซNอนของโรงเรยีนธีรกานทบานโฮง สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 อีกดNวยเพือ่บรรลุเปkาหมาย

ตามยุทธศาสตรFชาติวhาดNวยการปkองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

     โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

1 มิถุนายน 2563 



สารบัญ 

หน$า 

คำนำ 

สารบัญ 

ส-วนท่ี 1  บทนำ 

 1.  หลักการและเหตุผล                                                                         1  

 2.  วัตถุประสงคF 3 

ส-วนท่ี 2  การวิเคราะห8ความเส่ียงด$านผลประโยชน8ทับซ$อน  

 1.  การวิเคราะหFความเส่ียงดNานผลประโยชนFทับซNอน 

  (Risk Assessment for Conflict of Interest)  4  

 2. การวิเคราะหFความเส่ียงดNานผลประโยชนFทับซNอน(Risk Assessment for Conflict of Interest)  

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 6 

 3. แผนจัดการความเส่ียงปkองกันผลประโยชนFทับซNอน 9  

ส-วนท่ี 3  ภาคผนวก 

 คณะทำงานวิเคราะหFความเส่ียงดNานผลประโยชนFทับซNอน  12 



ส+วนที่ 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชนFทับซNอนถือเปoนการทุจริตคอรFรัปชั ่นประเภทหนึ ่ง เพราะเปoนการแสวงหา 

ประโยชนFสhวนบุคคลโดยการละเมิดตhอกฎหมายหรือจริยธรรมดNวยการใชNอำนาจในตำแหนhงหนNาที่ไปแทรกแซงการใชN 

ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจNาหนNาที่ของรัฐจนทำใหNเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนNาที่สาธารณะ 

ขาดความเปoนอิสระ ความเปoนกลาง และความเปoนธรรม จนสhงผลกระทบตhอประโยชนFสาธารณะของสhวนรวม และทำ 

ใหNผลประโยชนFหลักขององคFกร หนhวยงาน สถาบันและสังคมตNองสูญเสียไป โดยผลประโยชนFที่สูญเสียไปอาจอยูhในรูป 

ของผลประโยชนFทางการเงิน คุณภาพการใหNบริการ ความเปoนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคhาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสใน 

อนาคตตั้งแตhระดับองคFกรจนถึงระดับสังคม อยhางไรก็ตามทhามกลางผูNที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผูNกระทำความผิด 

โดยไมhเจตนาหรือไมhมีความรูNในเรื่องดังกลhาวอีกเปoนจำนวนมาก จนนำไปสูhการถูกกลhาวหารNองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก 

ลงโทษทางอาญาผลประโยชนFทับซNอน หรือความขัดแยNงกันระหวhางผลประโยชนFสhวนตนและผลประโยชนFสhวนรวม  

(Conflict of interest : COI) เปoนประเด็นปnญหาทางการบริหารภาครัฐในปnจจุบันที่เปoนบhอเกิดของปnญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทNอนปnญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปoนอุปสรรคตhอการพัฒนา 

ประเทศ อีกดNวย   

  โรงเรียนธีรกานทบานโฮง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดำเนินการวิเคราะหF

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนFทับซNอน โดยวิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดผลประโยชนFทับซNอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) เปoนกรอบการวิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนFทับซNอน  

    การวิเคราะห8ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหFความเสี่ยงที่เปoนระบบในการบริหารปnจจัย

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหNเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 

ผลประโยชนFทับซNอน  

  ประเภทของความเส่ียง แบhงออกเปoน 4 ดNาน ดังน้ี 

  1. ความเสี่ยงด$านกลยุทธ8 (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปkาหมาย

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณFและเหตุการณFภายนอกที่สhงผลตhอกลยุทธFที่กำหนดไวN 

และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธFไมhเหมาะสม รวมถึงความไมhสอดคลNองกันระหวhางนโยบาย เปkาหมายกลยุทธF 

โครงสรNางองคFกรภาวการณFแขhงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลNอม อันสhงผลกระทบตhอวัตถุประสงคFหรือเปkาหมายของ

องคFกร  

 2. ความเสี่ยงด$านการดำเนินงาน(Operational Risk : O) เกี่ยวขNองกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 

หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปoนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคFกร/กระบวนการ



เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใชN/บุคลากร/ความเพียงพอของขNอมูล สhงผลตhอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนิน

โครงการ 

 3. ความเสี่ยงด$านการเงิน (Financial Risk : F) เปoนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

และการเงิน เชhน การบริหารการเงินที่ไมhถูกตNอง ไมhเหมาะสม ทำใหNขาดประสิทธิภาพ และไมhทันตhอสถานการณF หรือ

เปoนความเสี่ยงที่เกี่ยวขNองกับการเงินขององคFการ เชhนการประมาณการงบประมาณไมhเพียงพอและไมhสอดคลNองกับ

ขั้นตอนการดำเนินการ เปoนตNน เน่ืองจากขาดการจัดหาขNอมูล การวิเคราะหF การวางแผน การควบคุม และการจัดทำ

รายงานเพ่ือนำมาใชNในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลhาว  

 4. ความเสี่ยงด$านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวขNองกับ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบตhางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น เปoนความเสี่ยงเนื่องจากความไมhชัดเจนความไมhทันสมัย

หรือความไมhครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขNอบังคับตhางๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การรhางสัญญาที่ไมh

ครอบคลุมการดำเนินงาน  

  สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปnจจัยหลัก 2 ปnจจัย คือ 

 1) ปdจจัยภายใน เชhน นโยบายของผูNบริหาร ความซื่อสัตยF จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดNของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูNบริหารและเจNาหนNาที่บhอยครั้งการ

ควบคุม กำกับดูแลไมhท่ัวถึง และการไมhปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขNอบังคับของหนhวยงาน เปoนตNน 

 2) ปdจจัยภายนอก เชhน กฎหมาย ระเบียบ ขNอบังคับของทางราชการ การเปลี ่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขhงขัน สภาวะแวดลNอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปoนตNน   

  ผลประโยชน8ทับซ$อน หมายถึง สภาวการณF หรือขNอเท็จจริงที่บุคคล ไมhวhาจะเปoนนักการเมือง 

ขNาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูNบริหารซึ่งมีอำนาจหนNาที่เจNาหนNาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนNาที่ในตำแหนhงหนNาที่ ที่บุคคล

นั้นรับผิดชอบอยูh และสhงผลกระทบตhอประโยชนFสhวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอยhางรูNตัวหรือไมhรูNตัวท้ัง

เจตนาและไมhเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมhจำกัดอยู hในรูปของตัวเงินหรือทรัพยFสินเทhานั ้น แตhรวมถึง

ผลประโยชนFอื่นๆ ที่ไมhใชhในรูปตัวเงินหรือทรัพยFสินก็ไดNอาทิ การแตhงตั้งพรรคพวกเขNาไปดำรงตำแหนhงในองคFกรตhางๆ 

ทั้งในหนhวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผูNมีอำนาจหนNาที่ตัดสินใจใหNญาติพี่นNองหรือ

บริษัทที่ตนมีสhวนไดNสhวนเสียไดNรับสัมปทานหรือผลประโยชนF จากทางราชการโดยมิชอบ สhงผลใหNบุคคลนั้นขาดการ

ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนFสhวนตนเปoนหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบน้ี

เปoนการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  การวิเคราะห8ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน8ทับซ$อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหFความ

เสี่ยงที่เปoนระบบในการบริหารปnจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำใหNเกิดความ

เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนFทับซNอน หรือความขัดแยNงระหวhางผลประโยชนFสhวนตนและ

ผลประโยชนFสhวนรวมเปoนสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยhางใกลNชิดกับการทุจริต กลhาวคือ ยิ่งมีสถานการณFหรือ

สภาวการณFของการขัดกันของผลประโยชนFสhวนตนและผลประโยชนFสhวนรวม มากเทhาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกhอใหNเกิดหรือ

นำไปสูhการทุจริตมากเทhาน้ัน 



   การวิเคราะหFความเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชนFทับซNอนในครั ้งนี ้นำเอาความเสี ่ยงในดNานตhางๆ มา

ดำเนินการวิเคราะหFตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the  

Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดNานผลประโยชนFทับซNอนของโรงเรียนธีรกานทบานโฮง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 การวิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนFทับซNอนนี้ จะชhวยใหN

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ทราบถึงความเสี่ยงดNานผลประโ

ยชนFทับซNอนที่เกิดขึ้น และปnจจัยเสี่ยงที่อาจเปoนเหตุทำใหN   

 1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนNาที่ของขNาราชการเปoนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ

ไมhเพียงพอ 

 2. การปฏิบัติหนNาท่ีไปในทางท่ีทhาใหNประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

 3. การปฏิบัติหนNาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนFสhวนรวมมากกวhาประโยชนFสhวนตน และการ

ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

 พรNอมกันน้ี ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปkองกัน ยับย้ังการทุจริต ป�ดโอกาสการทุจริต 

และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปkองกันและแกNไขปnญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ

เจNาหนNาท่ีรัฐท่ีเปoนปnญหาสำคัญและพบบhอยอีกดNวย 

1. วัตถุประสงค8  

 1. เพื ่อสรNาง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหNเกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชนFสhวนตนกับผลประโยชนFสhวนรวม  

  2. เพ่ือแสดงความมุhงม่ันในการบริหารราชการโดยใชNหลักธรรมาภิบาล  

  3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจNาหนNาที่รัฐ ไมhใหNเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนFสhวนตัวในตำแหนhงหนNาที่อันมิควรไดNโดยชอบตามกฎหมาย ใหNยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปoนแบบอยhาง

ท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกตNอง เปoนธรรม ถูกกฎหมาย โปรhงใส และตรวจสอบไดN  

  4. เพื่อสรNางความเชื่อมั่นศรัทธาตhอการบริหารราชการแผhนดินแกhผูNรับบริการ ผูNมีสhวนไดNสhวนเสียและ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส+วนที่ 1 

การวิเคราะห8ความเส่ียงด$านผลประโยชน8ทับซ$อน 

1. การวิเคราะห8ความเส่ียงด$านผลประโยชน8ทับซ$อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  การวิเคราะหFความเสี่ยงดNานผลประโยชนFทับซNอน เปoนการวิเคราะหFระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ

ของความเสี่ยงตhางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะหF และจัดลำดับความ

เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑFการประเมินมาตรฐานที่จะใชNในการประเมินความเสี่ยง ดNานผลประโยชนFทับซNอน ไดNแกhระดับ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งน้ี 

กำหนดเกณฑFในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเปoนขNอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมhสามารถระบุเปoนตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนไดN 

เกณฑ8ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปoนประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบhอยคร้ัง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางคร้ัง 

2 นNอย มีโอกาสเกิดข้ึนนNอยคร้ัง 

1 นNอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ8ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส-งผลกระทบด$านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรNายแรง  

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยhางไมhรNายแรง  

3 ปานกลาง สรNางบรรยากาศในการทางานท่ีไมhเหมาะสม  

2 นNอย สรNางความไมhสะดวกตhอการปฏิบัติงานบhอยคร้ัง  

1 นNอยมาก สรNางความไมhสะดวกตhอการปฏิบัติงานนานๆ คร้ัง  

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact)ของความเส่ียงแตhละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑFไวN 4 ระดับ ดังน้ี 

 

 

 



 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเส่ียง ช-วงคะแนน 

1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)      15 – 25  คะแนน 

2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H)      9 – 14    คะแนน 

3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)      4 – 8     คะแนน 

4 ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L)      1 – 3      คะแนน 

 

 ในการวิเคราะหFความเสี่ยงจะตNองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที ่ไดNจากการ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดN (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ8ต-างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ8ต-างๆ 

(Likelihood x Impact) 

  

ซ่ึงจัดแบhงเปoน 4 ระดับ สามารถแสดงเปoน Risk Profile แบhงพ้ืนท่ีเปoน 4 สhวน (4 Quadrant) ใชNเกณฑFในการ จัดแบhง 

ดังน้ี 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ

เส่ียง 

มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ8 

เส่ียงสูงมาก (Extreme)      15 – 25  คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  

หรือถhายโอนความเส่ียง  

สีแดง   

เส่ียงสูง (High)      9 – 14    คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีสNม   

ปานกลาง (Medium)      4 – 8      คะแนน ยอมรับความเส่ียง แตhมี

มาตรการควบคุมความเส่ียง  

สีเหลือง   

ต่ำ (Low)      1 – 3      คะแนน ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว       

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 

  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

2. การวิเคราะห8ความเสี่ยงด$านผลประโยชน8ทับซ$อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  โรงเรียนธีรกานทบานโฮง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการดําเนนิการ

วิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนFทับซNอน ดังนี้  

  1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต-อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน8ทับซ$อน 

   - กระบวนงานท่ีเก่ียวขNองกับการใชNเงิน และมีชhองทางท่ีจะทำประโยชนFใหNแกhตนเองและพวกพNอง 

   - กระบวนงานที่เกี่ยวขNองกับการใชNดุลยพินิจของเจNาหนNาที่ ซึ่งมีโอกาสใชNอยhางไมhเหมาะสม คือ       

มีการเอ้ือประโยชนFหรือใหNความชhวยเหลือพวกพNอง การกีดกัน การสรNางอุปสรรค 

   - กระบวนงานที่มีชhองทางเรียกรNองหรือรับผลประโยชนFจากผูNที่มีสhวนเกี่ยวขNอง ซึ่งสhงผลทางลบ

ตhอผูNอ่ืนท่ีเก่ียวขNอง 

  2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข$าข-ายมีโอกาสเส่ียงต-อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน8ทับซ$อน 

   - การขาดความรูN ความเขNาใจ เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงใหมh  

   - การปฏิบัติงานของแตhละกลุ hมที ่ขาดการประสานงานและการสรNางความเขNาใจรhวมกันใน

วัฒนธรรมองคFกร 

   - กระบวนการในการรhวมมือตhอตNานการทุจริต 

  3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม-มีการป|องกันท่ีเหมาะสม 

   - สูญเสียงบประมาณ 

   - เป�ดชhองทางใหNเจNาหนNาท่ีใชNอำนาจหนNาทำใหNผูNปฏิบัติใชNโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดNวยหนNาท่ี 

ความรนุแรงของผลกระทบ 

(Impact)



   - เสียช่ือเสียงและความนhาเช่ือถือของหนhวยงาน 

  4) แนวทางการป|องความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน8ทับซ$อน 

   (1) การเสริมสร$างจิตสำนึกให$บุคลากรของโรงเรียนธีรกานทบานโฮง สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 35 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชhน 

    - การสhงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    - เผยแพรhคhานิยมสรNางสรรคFใหNแกhเจNาหนNาท่ี 

    - จัดโครงการฝ�กอบรมดNานคุณธรรม จริยธรรมใหNกับเจNาหนNาท่ี 

    - การสhงเสริมใหNผูNบังคับบัญชา เปoนตัวอยhางท่ีดี 

   (2) การป|องกันเหตุการณ8หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป�นภัยต-อหน-วยงาน เชhน 

    - การแจNงเวียนหลักเกณฑFและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรhงใสและเปoนธรรม 

    - การเผยแพรhหลักเกณฑFการรับทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใด 

    - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยhางสม่ำเสมอและตhอเน่ือง 

    - จัดชhองทางการรNองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห/ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน/ทับซ<อน โรงเรียนธีรกานทบานโฮง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปO พ.ศ. 2563 

  โรงเรียนธีรกานทบานโฮง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผล

ประโยชนFทับซNอน จำนวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 - บุคลการขาดความรูN ความเขNาใจในเร่ืองการขัดกันระหวhางประโยชนFสhวนตนกับประโยชนFสhวนรวม 

 - การปฏิบัติงานของบุคลากรในแตhกลุ hมขาดการประสานงานในการปฏิบัติงานกับกลุ hมอื ่นและ                     

การสรNางความเขNาใจรhวมกันในวัฒนธรรมองคFกร 

 - บุคลากรขาดความรูN ความเขNาใจ เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงใหมh 

 เมื ่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณF (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตhละปnจจัยเสี่ยงแลNว จึงนำผลที่ไดNมาพิจารณาความสัมพันธFระหวhางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยงตhอกิจกรรม หรือภารกิจของหนhวยงานวhา กhอใหNเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง

ความเส่ียง ซ่ึงจะทำใหNทราบวhามีความเส่ียงใดเปoนความเส่ียงสูงสุดท่ีจะตNองบริหารจัดการกhอน 

 

 

 

 

 



ลำดับ ปdจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 

ลำดับ 

ความเส่ียง 

1 บุคลากรขาดความรูNความเขNาใจในเร่ืองการขัดกัน 

ระหวhางประโยชนFสhวนตนกับสhวนรวม 

5 5 25 (1) 

2 การปฏิบัติงานของบุคลากรในแตhละกลุhมขาดการ

ประสานงานกับกลุhมอ่ืนและการสรNางความเขNาใจ

รhวมในวัฒนธรรมองคFกร 

4 5 20 (2) 

3 บุคลากรขาดความรูN ความเขNาใจ เก่ียวกับกฎหมาย 

ระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงใหมh 

4 4 16 (3) 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map)

  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดNจากการวิเคราะหFความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ

ความเส่ียงดNานผลประโยชนFทับซNอน สามารถสรุปการวิเคราะหFความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงดNาน

ผลประโยชนFทับซNอนไดN ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

ความรนุแรงของผลกระทบ 

(Impact)



ผลการวิเคราะห8ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงด$านผลประโยชน8ทับซ$อน 

ผลการวิเคราะห8ความเส่ียงด$านผลประโยชน8ทับซ$อน จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 

ความไมhเขNาใจในขอบขhายงานและแนวทางงานควบคุมภายใน

สถานศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน 

ลำดับ ……..  (สูงมาก = 25 คะแนน) 

  

  

  จากตารางวิเคราะหFความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปoน 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง  

และปานกลาง โดยสามารถสรุปขNอมูลการวิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนFทับซNอน

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด ปdจจัยความเส่ียง 

เ    เส่ียงสูงมาก (Extreme) จำเปoนตNองเรhงจัดการความเส่ียง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถhาย

โอนความเส่ียง 

 

บุคลากรขาดความรูNความเขNาใจใน

เร่ืองการจัดกันระหวhางประโยชนF

สhวนตนกับสhวนรวม 

     เส่ียงสูง (High) จำเปoนตNองเรhงจัดการความเส่ียง 

และมีมาตรการลดความเส่ียง เพ่ือใหNอยูhใน

ระดับท่ียอมรับไดN  

การปฏิบัติงานของบุคลากรในแตh

ละกลุhมขาดการประสานงานกับ

กลุhมอ่ืนและการสรNางความเขNาใจ

รhวมในวัฒนธรรมองคFกร 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียง แตhมีมาตรการควบคุม

ความเส่ียง  

บุคลากรขาดความรูN ความเขNาใจ 

เก่ียวกับกฎหมายระเบียบท่ี

เปล่ียนแปลงใหมh 

     ต่ำ (Low) - - 



3. แผนจัดการความเส่ียงป|องกันผลประโยชน8ทับซ$อน (งานควบคุมภายใน) 

 

ป"จจัยที่ 

จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและ

ผลกระทบ 

มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู@รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอ 

กาส 

ผล 

กระ 

ทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

มี.ค. 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

มิ.ย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

ความไมhเขNาใจ

ในขอบขhาย

งานและ

แนวทางงาน

ควบคุมภายใน

สถานศึกษา

ของบุคลากร

ในโรงเรียน 

5 5 

 

25 1. จัดทำคูhมือ

แนวทางการ

ควบคุมภายใน

ของสถานศึกษา 

2. จัดการ

ประชุมเพ่ือ

ช้ีแนะแนวทาง

และการปฏิบัติ

เก่ียวกับงาน

ควบคุมภายใน

ของทุกกลุhมงาน 

3. ติดตาม 

ตรวจสอบ 

งานควบคุม

ภายในของทุก

กลุhมงาน ทุกป�

การศึกษา / 

ป�งบประมาณ 

 

 

 

 

 

         

 

กลุhม

บริหารงาน

งบประมาณ 

 




