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การประเมินความเสี่ยง การทุจริต 

ประจำปี ๒๕๖๕ 
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คํานํา 
 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์
ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)เพื่อ กําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นปัญหาสําคัญและพบบอ่ย นอกจากน้ี ยังนําความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัตงิานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้
น้ีมากําหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 
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สารบัญ 

 

ส่วนที่ ๑ บทนํา             ๑ 

๑. หลักการและเหตุผล            ๑ 

๒. วัตถุประสงค์                               ๓ 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น        ๔ 

๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for      ๔ 

Conflict of Interest)   

๒. การวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for                        ๖ 

Conflict of Interest) โรงเรียนวัดหนองกรด 

๓. แผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        ๑๑                                                     

 



๑ 

 

ส่วนท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหน่ึง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์   
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การ ใช้       
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ จนทําใหเ้กิดการละทิง้คณุธรรมในการปฏิบัตหิน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม     
และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจ
อยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดบัองคก์รจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ทีจ่งใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทาํ 
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่อง
ทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกั นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครฐัในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเส่ียง เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย      
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงา น         
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังน้ี 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย และ              
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร 



๒ 

 

๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล
การปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเน่ืองจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ 
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน 
โครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ          
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือ เป็นความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับข้ันตอนการดําเนินการ เป็นต้น เน่ืองจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห ์การวางแผน การควบคุม 
และการจัดทํา รายงานเพื่อนํามาใช้ในการบรหิารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวข้องกับ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียง เน่ืองจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย         
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา        
ที่ไม่ครอบคลุมการดาํเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

๑) ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้า หน้าที่บ่อยครั้ง     
การควบคุม กํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไมป่ฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก  เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง เทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 

พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซ่ึงมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล น้ัน
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ ส่วนรวม ซ่ึงการกระทําน้ันอาจจะเกิดข้ึนอย่า งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว         
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินห รือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรอืการทีบุ่คคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนไดส่้วนเสียได้รับสัมปทานหรอืผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลน้ันขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทํา
แบบน้ี เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 



๓ 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห ์ความเส่ียงที่เปน็
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคมุกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อลดมูลเหตขุองโอกาสที่จะทาํให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ย่ิงมีสถานการณ์หรอืสภาวการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ย่ิงมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริต
มากเท่าน้ัน 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งน้ีนําเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ มาดําเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนวัดหนองกรด การวิเคราะห์ความ
เส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนน้ีจะช่วยให้โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเส่ียงที่อาจเป็นเหตุทําให ้

๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีควา มรับผิดชอบ                
ไม่เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าทีไ่ปในทางทีท่่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคณุธรรมความมีจริยธรรม 

๓. การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยการขาดการคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันน้ี ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับย้ังการทจุริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุ จริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคญัและพบบ่อยอีกด้วย 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าห น้าที่รั ฐ ไม่ให้ เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่าง ที่ดียืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 



๔ 

 

ส่วนท่ี ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดบัโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดําเนินการวิเคราะห ์และจัดลําดับความเส่ียง 
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานทีจ่ะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ทั้งน้ี 
กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตวัเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจํา 

๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

๒ น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 

๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนนิงาน (บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 

๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกตอ่การปฏิบัติงานบอ่ยครั้ง 

๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกตอ่การปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 



๕ 

 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคญัในการบรหิารความเส่ียง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังน้ี 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน 

๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 

๒ ความเสียงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔ คะแนน 

๓ ความเสียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 

๔ ความเส่ียงระดับตำ่ (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 

 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะตอ้งมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา   
จัดระดับความสําคัญของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได ้(Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) 

 

ซ่ึงจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังน้ี 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสียงสูงมาก (Extreme) 

 

๑๕-๒๕ คะแนน 

 

มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 

หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง 

 

เส่ียงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) 

 

๔-๘ คะแนน 

 

ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง 

สีเหลือง 

 

ตำ่ (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 



๖ 

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรยีน              
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังน้ี 

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มโีอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทําประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและพวกพ้อง 

- กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ  

มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ซ่ึงส่งผลทางลบ  

ต่อผู้อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทจุริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- การจัดซ้ือจัดจ้าง และการจ้างบริการ  

- การรับของขวัญ  

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีไ่มเ่ป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง  

- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ การย้ายข้าราชการ  
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๗ 

 

- การจัดหาพัสด ุ 

- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  

- การเบิกค่าตอบแทน  

- การใช้รถราชการ  

- การใช้ไฟฟ้า ประปา ในโรงเรียน 

-การใช้วัสดุโรงเรียน 

- ฯลฯ 

๓) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการปอ้งกันที่เหมาะสม  

- สูญเสียงบประมาณ  

- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัตใิช้โอกาสกระทำผิดในทางมชิอบด้วยหน้าที ่ 

- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

๔) แนวทางการป้องความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ รังเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

- การส่งเสริมให้มีความตระหนักและปฏิบัตหิน้าที่ให้เปน็ไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
- จัดโครงการสร้างจิตสํานึกใหต้ระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต  

- การส่งเสริมให้ผู้บังคบับญัชา เป็นตัวอย่างที่ด ี 

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรอืพฤติกรรมทีอ่าจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบคุคลที่โปรง่ใสและเป็นธรรม  

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  

- จัดทํามาตรการเพื่อป้องกันเหตุการณ์หรือพฤตกิรรมที่เป็นภัยต่อหน่วยงาน  

- จัดตั้งคณะทางานส่งเสริมเรื่องการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียน       
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง 

- จัดช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกับการทจุรติและประพฤตมิิชอบ  
 



๘ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ประจําปี 
๒๕๖๕  

โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
ธรรมศาสตร์ กําหนด ความ เส่ียงที่ เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน จํานวน ๓ ประเด็นหลัก 
ดังน้ี 

๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

๒. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง  

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ม่ถูกตอ้งตามระเบียบ 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตกุารณ ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของ แต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 

 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ลําดับ 

ความเสี่ยง 

๑ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 

๔ ๓ ๑๒ (๑) 

๒ การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ม่ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ 

๓ ๓ ๙ (๒) 

๓ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ข้ันตอน และระเบียบ 

๒ ๔ ๘ (๓) 

 

 

 

 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

5      



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะหค์วามเส่ียงและจัดลําดบัความสําคญัของ                
ความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะหค์วามเส่ียงและจดัลําดับความสําคัญของความเส่ียง              
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังน้ี 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจดัลําดบัความสําคญัของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ลําดับ ๑ (สูงมาก = ๑๒ คะแนน) 

การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ม่ถูกตอ้งตามระเบียบ ลําดับ ๒ (สูงมาก = ๙ คะแนน) 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน และ

ระเบียบ 

ลําดับ ๓ (สูง = ๘ คะแนน) 

 

จากตารางวิเคราะหค์วามเส่ียง สามารถจําแนกระดบัความเส่ียงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และ   
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะหค์วามเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์มีดงัน้ี 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

4  (3)    

3   (2) (1)  

2      

1      

 1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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๑๐ 

 

       เส่ียงสูงมาก (Extreme) จําเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง             
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเสียง 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 

       เส่ียงสูง (High) จําเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงและมี
มาตรการลดความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ 

การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ม่ถูกตอ้ง
ตามระเบียบ 

       ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการควบคมุ
ความเส่ียง 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามข้ันตอน และระเบียบ 

       ตำ่ (Low) 

 

- - 



๑๑ 

 

3. แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทจุริต 

ปัจจัยท่ี  

จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
๖๕ 

ก.พ.
๖๕ 

มี.ค. 
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

พ.ค.
๖๕ 

มิ.ย.
๖๕ 

ก.ค.
๖๕ 

ส.ค.
๖๕ 

ก.ย.
๖๕ 

๑.การใช้ทรัพย์สินของ

ทางราชการเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตัว 

๔ ๓ ๑๒ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบตัิตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียน 
 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มอื
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียน 
 
๓. ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

         ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารงาน

งบประมาณ 

๒.การเบิกจ่าย

งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง

ตามระเบียบ 

๓ ๓ ๙ ๑.ควบคุม กับกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด  
 
๒.ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกบัขอ้ร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด  
 

         ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 



๑๒ 

 

๓.การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม

ขั้นตอน และระเบียบ 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
๒. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่และการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏบิัติ 
๓. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึน้ 

เพื่อ ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการ สร้างจิตสํานึก

ให้ข้าราชการรังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ 

         ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายงาน

บริหารงานทั่วไป 

 


