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ค าน า 

  โรงเรยีนบ้านสันถนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓ ได้
ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับความเส่ียงรวมทั้งมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของโรงเรียนบ้านสันถนน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Tread way 

Commission) เพ่ือก าหนดรูปแบบการบริหารความเส่ียงในการด าเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของโรงเรียนบ้านสันถนน เพื่อใช้ขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไป
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)  
  โรงเรียนบ้านสันถนน หวังเป็นอย่ายิ่งว่า การประเมินความเส่ียงของการด าเนินงาน ฉบับนี้ 
จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและบุคลากรผู้ที่สนใจได้ไม่มากก็
น้อย 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑.หลักการและเหตุผล 
   โรงเรียนบ้านสันถนน ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันที่จะไม่ให้มีการด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้นถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง 
เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง 
และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์
หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่
จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 

interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รนุแรงขึ้น และสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วยโรเงรียนบ้านสันถนน ๓ ด าเนินการวิเคราะห์และประเมิน
ความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) เพ่ือก าหนดรูปแบบการบริหารความเส่ียงในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของโรงเรียนบ้านสันถนน  

  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 



  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

  ๑) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรจุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่
ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างนโยบายหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร และ
สภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  ๒) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดย
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การด าเนินโครงการ 
  ๓) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ 
และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
  ๔) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึงความ
เส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ต่าง ๆ โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานสาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ 
ปัจจัย คือ  

  ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการเปล่ียนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  
  



  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้น
อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่
ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซึ่งเป็น
กรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาก
เท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  การประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริต เป็นวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดย
น าเอาความเส่ียงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของโรงเรียนบ้านสันถนน ซึ่งการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนบ้าน
สันถนน ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซอ้นที่ เกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 
  ๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาด หรือมีความ 

รับผิดชอบไม่เพียงพอ 



  ๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
  ๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน 
ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบ
บ่อยอีกด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านสัน
ถนน 

  ๒) เพ่ือประเมินความเส่ียงการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านสัน
ถนน 
  ๓) เพ่ือก าหนดมาตรการและด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านสันถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี ๒ 

หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

  ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มีการด าเนินงานดังนี้ 
  ๑. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ให้ 
  ๒. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
  ๓. เสนอผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเส่ียงการ
ทุจริตประจ าปี 
  ๔. ด าเนินการจัดประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน 

  ๕. ระบุประเด็นความเส่ียง ปัจจัย สาเหตุความเส่ียง ปัญหาภายในและประเด็นปัญหาต่างๆ 

  ๖. วิเคราะห์ประเภทผลกระทบที่ได้จากการบ่งชี้พร้อมประเมินระดับความเส่ียงของ
ผลกระทบนั้น ๆ โดยการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนโอกาส ความถี่ของการเกิดผลกระทบ และ
ให้คะแนนความรุนแรงของ ผลกระทบนั้น ๆ 

  ๗. ก าหนดมาตรการจัดการความเส่ียง ตามระดับที่ได้จากการประเมินส าหรับผลกกระทบ
นั้นๆ และลงรายละเอียดมาตรการจัดการ 

  ๘. ก าหนดแผนการจัดการความเส่ียง กิจกรรมในการด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการความ
เส่ียงในหน่วยงาน 
  ๙. สรุปผลการจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนงานเพ่ือเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยง 

  โรงเรียนบ้านสันถนน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เส่ียง ประกอบด้วยการวิเคราะห์การประเมินและการจัดล าดับความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร ดังนี้ 

 

 



เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ                       โอกาสในการเกิด                              ค าอธิบาย 

๕                                  สูงมาก                               มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

๔                                  สูง     มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

๓                                 ปานกลาง    มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

๒           น้อย    มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

๑          นอ้ยมาก    มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านกาด าเนินงาน 

ระดับ                       ความรุนแรง                            ค าอธิบาย 

๕                              สูงมาก    ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

๔                สูง       ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

๓   ปานกลาง                  สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 

๒    น้อย    สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

๑    น้อยมาก   สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

  ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึง ระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ 
ดังนี้ 

ล าดับที่                                 ระดับความเส่ียง                              ช่วงคะแนน 

๑                                    ความเส่ียงระดับสูงมาก                       ๑๕ - ๒๕ คะแนน     
                                          (Extreme Risk : E) 
๒                ความเส่ียงระดับสูง          ๙ – ๑๔ คะแนน 
       (High Risk : H) 



๓     ความเส่ียงระดับปานกลาง                     ๔ – ๘ คะแนน 
                                            (Moderate Risk : M) 

๔      ความเส่ียงระดับต่ า    ๑ – ๓ คะแนน 
      (Low Risk : L) 

  ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ได้จากการ 
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และ
ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite 

Boundary) โดยที่ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน  

(๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในก ารจัดแบ่ง ดังนี้  

ระดับความเส่ียง        คะแนนระดับความเส่ียง         มาตรการจัดการ                สีสัญลักษณ์ 

สูงมาก                     ๑๕-๒๕ คะแนน               มีมาตรการลด และประเมิน 
(Extreme)                          ซ้ าหรือถ่ายโอนความเส่ียง 

เส่ียงสูง (High)                ๙-๑๔ คะแนน                 มีมาตรการลดความเส่ียง 

ปานกลาง (Medium)       ๔–๘ คะแนน                  ยอมรับได้ แต่มีมาตรการ 
        ควบคุมความเส่ียง 

ต่ า (Low)                         ๑–๓ คะแนน                ระดับที่ยอมรับได ้

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 



ส่วนท่ี 3 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรยีนบ้านสันถนนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ๑. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกระบวนงานที่มีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงเรียนบ้าน
สันถนน ประกอบด้วย  
   - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

   - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใช้งาน
อย่างไม่เหมาะสม เกิดความส้ินเปลือง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วัสดุส านักงาน 
และการใช้กระแสไฟฟ้า 

   - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสมกล่าวคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้าง
อุปสรรค 

  ๒. กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

   - การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

   - การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการในงานส่วนตัว 

   - การรับ – จ่ายเงิน| 

   -การบันทึกบญัชีรายรับ-รายจ่าย /การจัดท าบัญชีการเงิน 
   -การจัดซื้อจัดจ้างและจ้างบริการ 
   -การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือ
ขายสินค้า 
   -การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
   -การจัดหาพัสดุ 
   - การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

   - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   -การเบิกค่าตอบแทน 
   -การใช้รถราชการ 

  ๓.. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

   - สูญเสียงบประมาณ 

    - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้โอกาสกระท าผิด



ในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียง และความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

  - เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีส าหรับคนรุ่นหลัง 

  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านสันถนน สามารถวิเคราะห์ เหตุการที่อาจก่อให้เกิด 

ความเส่ียงต่อการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนี้ 

  ๑. เหตุการณ์หรือโอกาสของการเกิดความเส่ียงด้านการทุจริตและประพฤติชอบ และ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Risk Assessment for Conflict of interest) โรงเรียนบ้าน
สันถนนดังนี้ 
   ๑.๑ การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 

   ๑.๒ การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

   ๑.๓ การรับของขวัญที่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา 

   ๑.๔ การเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ผลกระทบ/ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
   ๒.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   ๒.๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   ๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   ๒.๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

                 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
ที่จะเกิดความเส่ียงผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิด
ระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความ
เส่ียงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

  ๓. สรุปผลการประเมินความเส่ียงการทุจริต ของโรงเรียนบ้านสันถนน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 



ตาราง แสดงความเส่ียงการทุจริตของโรงเรียนบ้านสันถนนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่ ปัจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเส่ียง 

ล าดับ 

ความเส่ียง 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

๕ ๕ ๒๕ (๑) 

๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ ๕ ๑๕ (๒) 
๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบ 
๓ ๕ ๑๒ (๓) 

๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๒ ๕ ๘ (๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจักล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ล าดับ ๑ (สูงมาก =๒๕ คะแนน) 

การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ ๒ (สูงมาก =๑๕ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ล าดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน) 

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ล าดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 

 
  จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียงสามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น ๓ ระดับ คือสูง
มาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านสันถนน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง  มาตรการก าหนด ปัจจัยความเส่ียง 

เส่ียงสูงมาก (Extreme)  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ
เส่ียง มีมาตรการลด และ
ประเมินซ้ าหรือถ่าย โอนความ
เส่ียง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

 - การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ 

ผลประโยชน์ 
เส่ียงสูง (High)  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ

เส่ียงและมีมาตรการลดความ
เส่ียง เพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเส่ียงแต่มี
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง 
 

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ต่ า (Low)   

 

 

 



๔.มาตรการและแผนการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
ของโรงเรียนบ้านสันถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ปัจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 
ม.ค.
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค.
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

๑.กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

๕ ๕ ๒๕ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 
อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท า 
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชก ารรับทราบทุกครั้ง 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

    

 

 

 

ปัจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 
ม.ค.
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค.
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

๒. การใช้อ านาจ
หน้าท่ี 
เรียกรับ
ผลประโยชน์ / 
การให้และการ
รับของขวัญ 
สินน้ าใจ เพื่อหวัง 
ความก้าวหน้า 

๓ ๕ ๑๕ ๑.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรใหปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ  
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาอย่างเคร่งครัด 
๒.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจอยางเคร่งครัด 
๓.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ  

    



บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๓.. การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ท่ีไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

๓ ๔ ๑๒ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย 
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น 
การปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ 
อย่างเคร่งครัด 

    

 

 

ปัจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 
ม.ค.
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค.
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

๔.. การเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวก 
พ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ 
โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ 
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด าเนินการ 
สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพ่ือวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
    ของโรงเรยีนบ้านสันถนน 


