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คำนำ 

  โรงเรียนพระครูพิทยาคม ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเส่ียงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม มาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อ กำหนดมาตรา
สำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการ ป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไข ปัญหาการกระทำ
ผิดวินัยของ เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนพระครุพิทยาคม อีกด้วย เพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560–2564) และ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำป ีพ.ศ. 2562 
พบว่าโรงเรียนพระครูพิทยาคม ได้กำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็น หลัก 
ประกอบด้วย 1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่โปร่งใส 2) การพิจารณาความดีความชอบ 3) การใช้รถราชการไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 4) เงินทอนจากการจัดประชุม อบรมและสัมมนา และ 5) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  โรงเรียนพระครูพิทยาคมได้ดำเนินการจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยได้ดำเนินการตามมาตรการจัดการความ เส่ียงครบทุก
ประเด็นหลัก อันนำไปสู่องค์กรท่ีมีความโปร่งใส สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

           โรงเรียนพระครูพิทยาคม
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ส่วนท่ี 1 บทนำ 

  โรงเรียนพระครูพิทยาคม ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ ความ
เส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

  การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

  1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึงความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมาย และพันธกิจใน
ภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ กลยุทธ์ท่ีกำหนดไว้ และการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง นโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร
ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

  2. ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายใน ขององค์กร/ กระบวนการเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

  3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเส่ียง
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการ
ดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อ
นำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

  4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรม สัญญาการร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการ
ดำเนินงาน 

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทาง เทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ เส่ียงท่ีเป็น
ระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให้ เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด 



5 
 

ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในครั้งนี้
นำเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนของโรงเรียน
พระครูพิทยาคม การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนพระครพูิทยาคม ทราบถึง
ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำให้ 

  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่
เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล 
  พร้อมกันนี้ ยงัสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อ
กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าท่ี
รัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
  1.2 วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2.๒ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  2.๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ี
ดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  2.๔ เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
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ส่วนท่ี ๒  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ ของความ
เสียงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับ ความเส่ียง โดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสท่ี
จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ ความเส่ียง ท้ังนี้ กำหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ี ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร้ัง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ คร้ัง 

  ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียงโดย พิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 
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  ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการ พิจารณาจัด
ระดับ ความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
  (Likelihood x Impact) 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง
ดังนี ้

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก(Extreme) ๑๕ - ๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง 

เส่ียงสูง (High) ๙ - ๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
 

ปานกลาง (Medium) ๔ – ๘ คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่มี 
มาตรการควบคุมความเส่ียง 

สีเหลือง 

ต่ำ (Low) ๑ – ๓ คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว  
 

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

 

 

 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒
๐ 

๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑
๖ 

๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑
๒ 

๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงเรียนพระครูพิทยาคม มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ดังนี ้
  1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 
    - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลืองเกินงบประมาณท่ีจัดสรร 
  - กระบวนท่ีเกี่ยวข้องการเบิกจ่ายโครงการท่ีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
  2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
  - การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
  3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณไม่มีความคุ้มค่า 
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าท่ี ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
  - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
  4) แนวทางการป้องความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

   (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคมรังเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ เช่น 
 
 
 
 
 
 

 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของโรงเรียน 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดีและต่อเนื่อง 
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนพระครูพิทยาคม ปี พ.ศ. 2563 
  โรงเรียนพระครูพิทยาคม กำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 
   2. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   3. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
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  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของ
แต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบ ของ
ความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่ง
จะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ 

ของโรงเรียน 
๓ ๔ ๑๒ (๑) 

2 การเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลืองเกิน 
งบประมาณท่ีจัดสรร 

๓ ๓ ๙ (2) 

3 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาแผนปฏิบัติ 
การประจำปี 

๓ ๓ ๙ (3) 

 

แผนภูมิระดับความเสี่ยง 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

      โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

  จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเส่ียง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของ ความ เส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

๕      

๔   (๑)   

๓   (๒),(๓)   

๒      

๑      

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน ลำดับ ๑ (สูง = ๑๒ คะแนน) 
การเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลืองเกินงบประมาณท่ีจัดสรร ลำดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน) 
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ลำดับ ๓ (สูง = ๙ คะแนน) 

  จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจำแนกระดับความเส่ียง 1 ระดับ ได้แก่ เส่ียงสูง โดยสามารถ สรุป
ข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนพระครพูิทยาคม ประจำปี
งบประมาณ 256๔ มี ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) - - 
เส่ียงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง และมี 

มาตรการลดความเส่ียง เพื่อให้อยู่ในระดับ ท่ี
ยอมรับได้ 

-การจัดทำระบบฐานข้อมูล 
สินทรัพย์ของโรงเรียน 
-การเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลืองเกิน 
งบประมาณท่ีจัดสรร 
-การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม 
แผนปฏิบัติการประจำปี 

ปานกลาง (Medium) - - 

ต่ำ (Low - - 
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3. แผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

ปัจจัยที่จะเกิดความ 
เสี่ยง 

 

โอกาสผลกระทบ 

 

 

มาตรการจัดการความเสยง 

 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ  

โอกาส 

 

ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

62 

ก.พ. 

62 

มี.ค. 

62 

เม.ย. 

62 

พ.ค. 

63 

มิ.ย. 

62 

ก.ค. 

62 

ส.ค. 

62 

ก.ย. 

62 

1. การจัดทำระบบ 
ฐานข้อมูลสินทรัพย์ 
ของโรงเรียน 

๓ ๔ ๑๒     1. มีการประชุมและมีคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน 
รับผิดชอบการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำป ี
    2. มีการสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
    3. จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพยข์องโรงเรียน และ
รายงานการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกๆป ี

          

 

งานพัสดุ 

2. การเบิกจ่ายวัสดุ 
สิ้นเปลืองเกิน 
งบประมาณที่จัดสรร 

๓ ๓ ๙     1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัด จ้างราย 
ไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบทุกคร้ัง 
 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
พัสดุและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน การจัดซื้อจัด
จ้าง 
 3. ควบคุม กำกับ ดูแลใหข้้าราชการและบุคลากรให้ 
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

          

 

 

งานพัสดุ 

3. การเบิกจ่ายไม ่
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ การ
ประจำปี 

๓ ๓ ๙    1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน 
การ เบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามโครงการและจัด ทรายงาน
สรปการเบิกจ่าย ไตรมาสและเสนอให้ หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุก คร้ัง 
   2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ 
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด 

          
งานการเงิน 
และบัญชี 
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ส่วนท่ี 3 

 การดำเนินการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256๔ (ระยะไตรมาสท่ี 2 – 3) 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม ได้จัดทำแผนจัดการความเส่ียงป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนด 
มาตรการจัดการความเส่ียงตามประเด็นหลัก จำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
  1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 
  2. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  3. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
  การดำเนินการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 
งบประมาณพ.ศ. 256๓ (ระยะไตรมาสท่ี 2 – 3) โรงเรียนพระครูพิทยาคม ได้ดำเนินการกิจกรรม ตามมาตรการ
จัดการความเส่ียงและปัจจัยท่ีจะเกิดความเส่ียง ดังนี ้
  1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน การจัดการความเส่ียงได้ดำเนินการ ดังนี ้
    1.1 มีการประชุมและมีคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานรับผิดชอบการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์
ประจำปี 
   1.2 มีการสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
   1.3 จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียนและรายงานการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ทุกๆปี 
   การดำเนินงาน พบว่า จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาแต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

  2. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์การจัดการความเส่ียงได้ดำเนินการ ดังนี้ 
   2.1 ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุป การ
จัดซื้อจัดจ้างราย ไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุก ครั้ง 
   2.2 ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบัผู้เสนองานในการ จัดซื้อจัดจ้าง 
   2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด 

   ผลการดำเนินงาน พบว่า การเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลืองเป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

  3.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีการจัดการความเส่ียงได้ดำเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการ เบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม โครงการ 
และจัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่าย ไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุก ครั้ง 
   3.2 ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเบิกจ่ายเงิน 
อย่างเคร่งครัด 
   ผลการดำเนินงาน พบว่ามีการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นไปตามระเบียบแต่ยังมีความล่าช้า ไม่
ตรงกำหนดเวลาการจัดโครงการ 
 


