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ค าน า 
 

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1           
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ ควำมเส่ียง
เกี่ยวกับ กำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุก
ในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ท่ีอำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย เพื่อบรรลุ เป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โรงเรียน
อินทรัมพรรย์อนุสรณ์   
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1.หลักการและเหตุผล  

กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่งเพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรก แซง 
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติ 
หน้ำท่ีสำธำรณะ  ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์  
สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรม ใน
สังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำม 
ท่ำมกลำงผู้ท่ีจงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็น 
จ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น 
ประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี 
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย   

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเส่ียง 
เกี่ ยวกับกำรปฏิบั ติ งำนท่ีอำจ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนตำมมำตรฐำนCOSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ ทับซ้อน  

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย 
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนท่ี 
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้  

1.ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (StrategicRisk : S)หมำยถึง ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ  
พันธกิจในภำพ รวมที่เกิดจำกเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก ำหนด 
ไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำย                   
กลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวะกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
หรือเป้ำหมำยขององค์กร  

2. ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผลหรือ 
ผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/ 
กระบวนกำรเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร  

3. ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณและ 
กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์  



หรือเป็นควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ                     
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำร 
ควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  

4. ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับกำร 
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ 
ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำง
สัญญำท่ีไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  

  
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  

1.ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 
เปล่ียนแปลงระบบงำนควำมเช่ือถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีบ่อยครั้ง 
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น  

2.ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี 
หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้นผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง 
สภำวะกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมืองข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมี 
อ ำนำจหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ี ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ 
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบ
ท่ี หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัว
เงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งต้ังพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ท้ังในหน่วยงำนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจและบริษัทจ ำกัดหรือกำรท่ีบุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ 
ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจท่ี
เท่ียง ธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้ 
เป็นกำร กระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึง
หมำยถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำน
เพื่อลด มูลเหตุของโอกำส ท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ี อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
ควำม ขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำง
ใกล้ชิด กับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น  กำรวิเครำะห์ควำม
เส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆมำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบ 
มำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตำมบริบทควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร  
เขต 1 ทรำบถึงควำมเส่ียงด้ำน ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีอำจเป็นเหตุท ำให้  

1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะท่ีขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ 
ไม่เพียงพอ  



2. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีไปในทำงท่ีท ำให้ประชำชนขำดควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม  
3. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตนและกำร ยึด

มั่นในหลักธรรมำภิบำลพร้อมกันนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับย้ังกำรทุจริต ปิด โอกำส
กำรทุจริต และเพื่อก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำร
กระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
  
2. วัตถุประสงค์  

1.เพื่อสร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2.เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
3.เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ ผลประโยชน์ 

ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น แบบอย่ำงท่ีดี 
ยืนหยัดท ำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4.เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
ประชำชน  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบของควำม 
เส่ียงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเส่ียง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนท่ีจะใช้ในกำรประเมินควำมเส่ียง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำม 
เส่ียง ท้ังนี้  ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ท่ีไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือ 
จ ำนวนเงินท่ีชัดเจนได้เกณฑ์ระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภำพ   
  
  
  

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ท่ีส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร)  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยพิจำรณำจำก 
ผลคูณของระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ 
ควำมเส่ียงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ)  ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
 
 
 
 
 

ระดับ  โอกำสท่ีเกิด  คำอธิบำย  
5   สูงมำก  มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ  
4   สูง  มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
3   ปำนกลำง  มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง  
2   น้อย  มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
1   น้อยมำก  มีโอกำสเกิดขึ้นยำก  

ระดับ  โอกำสท่ีเกิด  ค าอธิบำย  

5  สูงมำก  ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  

4  สูง  ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  

3  ปำนกลำง  สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนท่ีไม่เหมำะสม  

2  น้อย  สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  

1  น้อยมำก  สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง 



ระดับของความเสี่ยง 
 ล าดับ  ระดับความเสี่ยง  ช่วงคะแนน  

1  สูงมำก (Extreme Risk : E)   15-25 คะแนน  
2  สูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน  
3  ปำนกลำง (Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน  
4  ตำ  ่ (Low Risk : L)   1-3 คะแนน  

 ในกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จำก กำร พิจำรณำจัด
ระดับควำมสำคัญของควำมเส่ียงจำกโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ี เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี  

   
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact)  
 

  
 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้ 

เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้    

 ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความเสี่ยง  มาตรการก าหนด  การแสดง  
สีสัญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมำก (Extreme)  15-25 คะแนน  มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ 
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม  

ปำนกลำง (Medium)  
  

4–8 คะแนน   ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยง  

สีเหลือง  

ต่ ำ (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับควำมเสี่ยง  สีเขียว  

  
   

  



2. การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
  

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1  มีกำร
ด ำเนินกำร วิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

๑. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงท่ีจะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ               

พวกพ้อง  
- กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำท่ี ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม   

คือ มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค  
- กระบวนงำนท่ีมีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำง  

ลบต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
๒. โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  การ

รับ – จ่ายเงิน  
- กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน  
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร  
- กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ  
- กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรจัดหำพัสดุ  
- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรเรียกร้องส่ิงตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี  
- กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ กำรอนุมัติโครงกำรอันได้  

ประโยชน์  
- กำรเบิกค่ำตอบแทน  

๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมำณ  
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำท่ีใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วย  

หน้ำท่ี  
- เสียช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำน  

๔. แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  

- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกร  
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่บุคลำกร  
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลำกร  
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงท่ีดี  
- ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบัติตน  



- เผยแพร่ควำมเสียหำยจำกกำรทุจริตแก่บุคลำกรให้รับทรำบ  
- ไม่ปกป้องผู้กระท ำผิด  

(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมท่ีอำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น  
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
- กำรตรวจสอบ ติตตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 อย่ำง 
สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง  

- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- ก ำหนดกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน  
  
  
  
  

  



สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส านักงาน
เขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ประจ าปี 2564 

  โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1  
ก ำหนดควำมเส่ียงท่ี เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  

1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ  
2. กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเรียกรับผลประโยชน์  
3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ  
4. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถ่ีท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของ 

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน ำผลท่ีได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสท่ีจะเกิด
ควำมเส่ียง และ ผลกระทบของควำมเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำม
เส่ียงในระดับใด ในตำรำงควำมเส่ียงซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเส่ียงใดเป็นควำมเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหำร
จัดกำรก่อน  
 ล าดับ   ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต  โอกาส  ผลกระทบ  ระดับความ 

เสี่ยง  
ล าดับความเสี่ยง  

1  กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ  1  5  5  (3)  

2  กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเรียกรับผลประโยชน์  1  5  5  (3)  

3  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำม 
ระเบียบ  

3  4  12  (2)  

4  กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง  

2  
  

4  8  (3)  

 แผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Map)  
   

5  

4  

3  

2  

1  

   1  2  3  4  5  

 
โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

  

(3),(3)        

  (3)  (2)      

          

          

          



  จำกแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
ของควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ 
ควำมเส่ียงด้ำน ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  
  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ  ล ำดับ 2 (สูง = 12 คะแนน)  

กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ล ำดับ 3 (ปำนกลำง = 8 คะแนน)  

กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ  ล ำดับ 3 (ปำนกลำง = 5 คะแนน)  

กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเรียกรับผลประโยชน์  ล ำดับ 3 (ปำนกลำง = 5 คะแนน)  

  
จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเส่ียง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเส่ียงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปำน 

กลำง โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 ประจ ำปี 
งบประมำณ 2564 มี ดังนี้  

 ระดับความเสี่ยง  มาตรการก าหนด  ปัจจัยความเสี่ยง  

   เส่ียงสูงมำก (Extreme)   -  -  

   เส่ียงสูง (High)   จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง  
และมีมำตรกำรลดควำมเส่ียง 
เพื่อให้ อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ  

   ปำนกลำง (Medium)  
ยอมรับควำมเส่ียง แต่มี
มำตรกำร ควบคุมควำมเส่ียง  

- กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเรียกรับ ผลประโยชน์  
- กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
-  กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

   ต่ ำ (Low)  - - 
  
  



มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ปัจจัย ที่จะเกิดความเสี่ยง  
โอกาสและผลกระทบ   

มาตรการจัดการความเสี่ยง  
ระยะเวลาด าเนินการ 2564   

ผู้รับผิดชอบ  ไตรมำส 2  ไตรมำส 3  ไตรมำส 4  
โอกาส  ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง  
ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

1. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไมถู่กต้อง 
ตำมระเบียบ  

 
 
3  

 
 
4  

 
 

12  

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำรครแูละ
บุคลำกรให้ปฏบิัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลประกำศหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
เก่ียวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นและกำรประพฤติ
มิชอบอย่ำงเคร่งครัด 

         งำนบริหำร
งบประมำณ  

2.กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

 
 
2  
  

 
 
4  

 
 
8  

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำรครแูละ
บุคลำกรให้ปฏบิัติตำมนโยบำยเก่ียวกับควำม
โปร่งใส กำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้
ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติ 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำรครแูละ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

                  งำนบริหำร
งบประมำณ  

3. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็น 
ไปตำมระเบียบ  

 
 
1  

 
 
5  

 
 
5  

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำรและบุคลำกร
ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ดูและให้เจำ้หน้ำที่ผู้รบัผิดชอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง จัดท ำรำยงำนสรุปรำยไตรมำสและ
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 
3. ควบคุม ดูแลใหป้ฏิบัติตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด 

         งำนบริหำร
งบประมำณ  

4. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์  

 
1  

 
5  

 
5  

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำรครแูละ
บุคลำกรให้ปฏบิัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นที่ฯ อย่ำง
เคร่งครัด 

         งำนบริหำร 
งำนบุคคล 

 


