
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ก 

คำนำ 
 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก
ในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย  
 นอกจากนี้ ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงารที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน
สำราญเพ้ียฟาน) อีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน
สำราญเพ้ียฟาน) 
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สารบัญ 
 

เร่ือง  หน้า 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ ๑ บทนำ  
 ๑. หลักการและเหตุผล ๑ 
 ๒. วัตถุประสงค์ ๓ 
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ 
 ( Risk Assessment for conflict of Interest )  
 ๒. การวิเคราะห์ความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน ๖ 
 ( Risk Assessment for conflict of Interest )  
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  
 ๓. แนวทางและแผนการจัดการความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ 
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๑. แนวทางการป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด 

   การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
   ส่วนรวม 

๑๐ 

 ๒. สถานการณ์ดำเนินการตามมาตรการ ๑๖ 
 ๓. ผลการดำเนินการจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๐ 
 ๔. ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตำแหน่งหน้าท่ีไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรม 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงาน สถาบัน
และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่
ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  
 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา
หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือ
ถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภบิาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย  
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ี
ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
 ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงาน



 ๒ 

ภายในขององค์กร/ กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  
 ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพ และ
ไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ ๕ ขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจาก
ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไมค่รอบคลุมการดำเนินงาน สาเหตุของการเกิดความ
เส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
  ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และ การเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี บ่อยครั้ง การควบคุม กากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  
  ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ ผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ี
ในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้น
อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ใน
รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และบริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ี
เท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำ
แบบนี้ เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวเิคราะห์ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการ



 ๓ 

ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมาก
เท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเส่ียงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบ
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียง
ท่ีอาจเป็นเหตุทำให ้ 
  ๑. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมี
ความรับผิดชอบไม่เพียงพอ  
  ๒. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม
ความมีจริยธรรม  
  ๓. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
 พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาส 
การทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ 
  ให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการ 
  แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
  ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม  
  ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 ๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ 
  ส่วนเสียและประชาชน  
 



 ๔ 

ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of  
    Interest) 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบของความเส่ียงต่าง ๆ  เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง ดำเนินการวิเคราะห ์
และจัดลำดับความเส่ียง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และวคามรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินท่ีได้ชัดเจน 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาส คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างบางครั้ง 
๒ น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการ
ดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาส คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างบางครั้ง 
๒ น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
  



 ๕ 

 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง 
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี ้
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕ - ๒๕ คะแนน 
๒ ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) ๙ - ๑๔ คะแนน 
๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔ - ๘ คะแนน 
๔ ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L) ๑ - ๓ คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเส่ียง จะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite 
Boundary) 
 
 
 
 
 ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) 
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

๑๕ - ๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน
ซ้ำ หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง 

เส่ียงสูง (High) ๙ - ๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
 

ปานกลาง 
(Medium) 

๔ - ๘ คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มี
มาตรการควบคุมความเส่ียง 

สีเหลือง 
 

ต่ำ (Low) ๑ - ๓ คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
 

 

 

   ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
     (Likelihood x Impact) 



 ๖ 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
  
 
 
 
 
 
  
 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict  
    of Interest)  
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
 ๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ 
     ทับซ้อน 
  - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
    และพวกพ้อง 
  - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่ 
    เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน  
    การสร้างอุปสรรค 
  - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  
    ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ 
  ทับซ้อน  
 - การรับเงิน – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ 
 – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - กำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ คว

าม
รุน

แร
งข

อง
ผล

กร
ะท

บ 



 ๗ 

 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานบุคลากรท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การคัดเลือกบุคลากรเข้าทางาน 
 - การจัดหาพัสดุ 
 - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
 - การเบิกค่าตอบแทน ฯลฯ  
 ๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม  
  - สูญเสียงบประมาณ  
 - เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าท่ีให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบ 
   ด้วยหน้าท่ี  
 - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน  
 
๓. แนวทางและแผนการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔  
     (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔  
    (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
  - เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตสำนึกท่ีสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรเป็นประจำ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี  
 (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
 
 
 
 
 



 ๘ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔  
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) กำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 ๑.  การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเล่ือนระดับตำแหน่งหรือ 
               ความดี ความชอบ 
 ๒.  การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.  การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 ๔.  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ  
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับ
ความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุด 
ท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

๑. การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
เล่ือนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ 

๑ ๑ ๒ 

๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ ๑ ๒ 
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ๑ ๑ ๒ 
๔. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของ

ทางราชการ 
๑ ๑ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
  
 
 
 
 
 
  
 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญ
ของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยง 

การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเล่ือนระดับ
ตำแหน่งหรือความดี ความชอบ 

ระดับความเส่ียง
เท่ากัน จึงส่งผลให้
ลำดับความเส่ียง

เท่ากัน 
(ต่ำ = ๒ คะแนน) 

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ 

 จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔  
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถวัดระดับความเส่ียงได้ ๑ ระดับ ในทุกปัจจัย 
ความเส่ียงในการเกิดการทุจริต คือ ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L) สัญลักษณ์สีเขียว  
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 ๑๐ 

ส่วนที่ ๓ 
 

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้พิจารณาและกำหนดแนวทางเพื่อจัดการ 
ความเส่ียงการทุจริต ท่ีอาจก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าท่ี 
ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสในการกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ
หน่วยงาน โดยได้กำหนดกระบวนงานและกิจกรรมเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้กำหนดปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานไว้ ๔ ปัจจัย ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเส่ียงแล้ว 
โดยสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้  
 
๑. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๑. มีการกำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
โดยทำหนังสือกำชับและกำหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ังจากสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 

                     



 ๑๑ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ๒.    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อตระหนักถึงความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
  ในการประชุมข้าราชการและบุคลากรภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญ
เพี้ยฟาน) เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕  โดย นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้เป็นประธานในท่ีประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีทางราชการเป็นไป ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ  ท่ีกำหนด ณ 
ห้องประชุม ๑๐๐ ปี นุสรณ์ 
 

        



 ๑๓ 

 ๓.   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อตระหนักถึงความถูกต้องในการปฏิบัติงาน  
  ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย
ตัวแทนคณะครู ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นท่ี และตัวแทนผู้ปกครองแต่ละช้ัน ครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดย นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้เป็นประธานในท่ีประชุมเพื่อสร้างความ เข้าใจ เตรียมความ
พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ท้ังนี้ได้ช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ ท่ีกำหนด ณ ห้องประชุม ๑๐๐ ปี นุสรณ์ 

 
 ๔.   มีการจัดทำช่องทาง เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้
บุคลากร ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

 ๕.   ช้ีแจง กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญ
เพี้ยฟาน) ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด สร้างความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.   กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
  ๖.๑ จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโดยแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่น
ว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจัดทำเป็น ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
 

   



 ๑๕ 

๖.๒ การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โดยมีเจตนาและคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ี
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็น
แบบอย่างให้กับบุคลากรในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) รับทราบและเกิด
ความตระหนักใน 
การปฏิบัติหน้าท่ีและปฏิบัติตนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

 
 
  ๖.๓ เผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไปรับทราบเจตจำนง โดยประกาศเจตจำนงเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ รวมทั้งทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตจำนง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 
 

๒. สถานการณ์ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว 

ดำเนินการแล้ว 

และเฝ้าระวัง 

อย่างต่อเนือ่ง 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

๑. การกระทำที่เกิดการละเลย ไม่ปฏิบัติ
ตามหรือทำตามกฎระเบียบของทางราชการ 

๑. กำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ
ตระหนักถึงความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
๓. เผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญ 
เพี้ยฟาน) เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายข้ึน 
๔. ควบคุม กำกับ ดูแลการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  
อย่างเคร่งครัด 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 

 



 ๑๗ 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว 

ดำเนินการแล้ว 

และเฝ้าระวัง 

อย่างต่อเนือ่ง 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เพื่อให้ได้มาซ่ึงการเลื่อนระดับตำแหน่งหรือ
ความดี ความชอบ 
 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมพิจารณาจากผู้ท่ีไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. ควบคุมกำกับดูแลดูแลการดาเนินการ
ตามคู่มือการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) อย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถไม่มีการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพื่อให้มีการ
ยึดถอืปฏิบัติท่ีดี 
๓. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔  
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) อย่างเคร่งครัด 

√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

  

๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ 
ความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด 

 √ 
 
 
√ 

  



 ๑๘ 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว 

ดำเนินการแล้ว 

และเฝ้าระวัง 

อย่างต่อเนือ่ง 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

๒. ควบคุมกำกับดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
๓. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง 
ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้ครอบคลุมและท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการ
ดำเนินการสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการ
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ 
ในเร่ืองส่วนตัว 
 

๑. แจ้งแนวปฏิบัติมาตรการใช้วัสดุครุภัณฑ์
ของทางราชการ 
๒. จัดทำบัญชีการเบิกใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

√ 
 
 

 
 

√ 
 

  



 ๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว 

ดำเนินการแล้ว 

และเฝ้าระวัง 

อย่างต่อเนือ่ง 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

๓. ควบคุมกำกับดูแลให้มีการดำเนินงาน
ตามมาตรการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
อย่างเคร่งครัด 
๔. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรในสำนักงานเขตปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและประมวล
จริยธรรมของ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
๕. จัดประชุมแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อาจเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 

√ 

√ 
 

√ 



 ๒๐ 
๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบติังาน 

 

ปัจจัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการ 

โอกาสและผลกระทบก่อนการดำเนินการ 
โอกาสและผลกระทบ  

หลังการดำเนินการ 
ปัญหาและ 

อุปสรรค 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

๑. การกระทำที่เกิดการ
ละเลย ไม่ปฏิบัติตามหรือทำ
ตามกฎระเบียบของทาง
ราชการ 

๑. กำชับให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและหลักเกณฑ์
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ
ตระหนักถึงความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 
๓. เผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) เพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ง่ายข้ึน 
๔. ควบคุม กำกับ ดูแลการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ไม่มี 



 ๒๑ 

ปัจจัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการ 

โอกาสและผลกระทบก่อนการดำเนินการ 
โอกาสและผลกระทบ  

หลังการดำเนินการ 
ปัญหาและ 

อุปสรรค 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้าน
สำราญเพี้ยฟาน) อย่างเคร่งครัด 

๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงการเลื่อนระดับตำแหน่ง
หรือความดี ความชอบ 
 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมพิจารณาจากผู้ท่ี
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. ควบคุมกำกับดูแลดูแลการดาเนิน
การตามคู่มือการดำเนินงานตามข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ
ไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและ
การประพฤติมิชอบ เพื่อให้มีการ
ยึดถอืปฏิบัติท่ีดี 
๓. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ
และ บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียน

๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ไม่มี 



 ๒๒ 

ปัจจัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการ 

โอกาสและผลกระทบก่อนการดำเนินการ 
โอกาสและผลกระทบ  

หลังการดำเนินการ 
ปัญหาและ 

อุปสรรค 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญ 
เพี้ยฟาน) อย่างเคร่งครัด 

๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุมกำกับดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ 
๓. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง 
ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ไม่มี 



 ๒๓ 

ปัจจัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการ 

โอกาสและผลกระทบก่อนการดำเนินการ 
โอกาสและผลกระทบ  

หลังการดำเนินการ 
ปัญหาและ 

อุปสรรค 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
ครอบคลุมและท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการใน
การดำเนินการสร้างจิตสานึกให้
ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ 

๔. การนำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในเร่ืองส่วนตัว 
 

๑. แจ้งแนวปฏิบัติมาตรการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ของทางราชการ 
๒. จัดทำบัญชีการเบิกใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
๓. ควบคุมกำกับดูแลให้มีการ
ดำเนินงานตามมาตรการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด 
๔. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรในสำนักงานเขตปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ

๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ไม่มี 



 ๒๔ 

ปัจจัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการ 

โอกาสและผลกระทบก่อนการดำเนินการ 
โอกาสและผลกระทบ  

หลังการดำเนินการ 
ปัญหาและ 

อุปสรรค 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ประมวลจริยธรรมของ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ย
ฟาน) 
๕. จัดประชุมแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อาจ
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๔. ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง 
 ๔.๑ ปัญหาและอุปสรรค  
 การดำเนินการตามมาตรการจัดการความเส่ียง ในบางกิจกรรมมีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีล่าช้า อาจไม่เป็นไปตามกำหนดการหรือระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดประชุม อบรมดังกล่าว  
 ๔.๒ ข้อเสนอแนะ และ แนวทางปรับปปรุง  
  ๑. ควรกำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
  ๒. อาจจะจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์แทนได้  
 
 
 
 



 

 


