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คำนำ 

โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนโดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission ) เพือ่กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกใน
การป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้
มากำหนดเป็นคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนพานพร้าวอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาตวิ่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจรติคอร์รปัชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วน
บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใชอ้ำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง คุณคา่อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแตร่ะดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ กระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผดิ
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกลา่วหา ร้องเรยีนเรื่องทุจริต หรือ
ถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา 
การทจุรติประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ 
พัฒนาประเทศ อีกด้วย โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวเิคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน 
ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณแ์ละเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏบิัติ
ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง องคก์ร
ภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอนัส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
       ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการ 
ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมทีใ่ช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
     3. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณห์รือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ดำเนินการ เป็นต้น เน่ืองจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจดัทำรายงาน เพื่อ
นำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ ความไม่
ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิตกิรรมสัญญาการร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการ   
ดำเนินงานสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ  
 



1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์  จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง       
การควบคุมกำกับดูแลไมท่ั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 

 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกจิและการเมืองเป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์
หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำ
นั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรูต้ัวหรือไมรู่้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกดัอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตวัเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแตง่ตั้งพรรคพวกเข้า
ไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้ง ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกดั หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาต ิพีน่้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย     
มิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่ เที่ยงธรรม เนื่องจากยดึผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ การกระทำแบบน้ีเป็นการกระทำที่ผดิทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรอื สภาวการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด หรือ น าไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยง ในด้านตา่ง ๆ มาดำ 
เนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงเรียนพานพร้าว การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนพานพรา้ว ทราบถึง ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให ้

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่
เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมคีุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปอ้งกัน ยับย้ังการทจุรติ ปดิโอกาสการทุจรติ 
และเพื่อกำหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ การกระทำผดิวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. เพื่อตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์

ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัด 
ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบรกิารผู้มีสว่นได้ส่วนเสียและ 
ประชาชน 

 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดบัโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของความเสี่ยง
ต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใชใ้นการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ ความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเน่ืองจาก เป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ จำนวนเงินที่ชัดเจนได ้
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ 
ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรา้ยแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพจิารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่
ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับตำ่ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา      
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรบัได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 



 
             ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณต์่าง ๆ  
                                                        (Likelihood x Impact) 
 
 
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน การจดัแบ่ง 
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ตำ่ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 

 

 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน  
      - คร ูบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจา้งประจำ  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นักเรียน   
        จำนวน 100 คน  
2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตโรงเรียนพานพร้าว  

 

ข้อ รายการปัจจัยความเสี่ยง    ความเสี่ยงในการทำงาน 
1.ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  
 1.1 ไม่ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว ้ น้อยที่สุด 
 1.2 มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (มาสาย) ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ น้อย 
 1.3 เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อราชการ เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง น้อยที่สุด 
 1.4 ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย น้อย 
 1.5 รับสินบนจากผู้มาติดต่อราชการ น้อยที่สุด 
 สรุป น้อยที่สุด 
2.ด้านการใช้งบประมาณ  
 2.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  น้อยที่สุด 
 2.2 การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์  น้อยที่สุด 
 2.3 การเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง (ผู้บริหาร) หรือพวกพ้อง  น้อย 
 2.4 การเบิกจ่ายเงินบุคลากรในโรงเรียน  ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฯลฯ 
น้อยที่สุด 

 2.5 ความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ น้อย 
 สรุป น้อยที่สุด 
๓. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 3.1 มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม

หรือพวกพ้อง 
น้อยที่สุด 

 3.2 ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ น้อย 
 3.3 บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ 

โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
น้อย 

 3.4 บุคลากรที่รับผิดชอบทรัพย์สินของราชการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ เช่นระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

น้อย 

 3.5 บุคลากรขาดจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

น้อย 

 สรุป น้อย 
4. ด้านการเปิดเผยข้อมูล/การจัดการเรียนร้องเรียน  
 5.1 เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบค่อนข้างน้อย น้อยที่สุด 
 5.2 ขาดช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/  

การให้บริการ 
น้อยที่สุด 

 5.3 การบริการข้อมูลต่างๆ ไม่ครอบคลุม น้อยที่สุด 
 5.4 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร น้อย 
 5.5 ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ไม่มีประสิทธิภาพ น้อย 
 สรุป น้อยที่สุด 
 โดยภาพรวม น้อยที่สุด 



จากตาราง พบว่า ด้านการเปิดเผยข้อมูล/การจัดการเรื่องร้องเรียน และดา้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร    
ด้านการใช้งบประมาณ มีความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุดจนไม่มีความเสี่ยง  ส่วนดา้นที่มีความเสี่ยงน้อย ได้แก่ ด้านการ
ใช้ทรพัย์สินของทางราชการ 

เกณฑ์การให้คะแนน  5 = เสี่ยงมากที่สดุ  
      4 = เสี่ยงมาก  
      3 = เสี่ยงปานกลาง  
      2 = เสี่ยงน้อย  
      1 = ไม่มีความเสี่ยง  

 เกณฑ์การประเมิน  
เสี่ยงมากที่สุด  4.21 – 5.00  
เสี่ยงมาก        3.41 – 4.20  
เสี่ยงปานกลาง  2.61 – 3.40  
เสี่ยงน้อย        1.81 – 2.60  
ไม่มีความเสี่ยง  1.00 – 1.80 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสีย่งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเรียงตามลำดับดังนี้  

1. ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
2. บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนญุาตอย่างถูกต้อง 
3. บุคลากรที่รับผิดชอบทรัพย์สินของราชการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เช่นระเบียบว่าด้วยการใช้

รถยนต์ส่วนกลาง 
4. บุคลากรขาดจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
5. มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธร์ะหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อกจิกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซ่ึง
จะทำให้ทราบว่า มีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจดัการก่อน 

 แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 
               (1) การเสรมิสร้างจติสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนพานพรา้ว รังเกียจการทุจรติทุกรปูแบบ เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงเรียน 
- กิจกรรมสรา้งความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจรติและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
- จดัโครงการฝกึอบรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับบุคลากรควบคู่กับการดำเนินโครงการเสริมสรา้ง

คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ( โรงเรียนสุจรติ ) 
                (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤตกิรรมที่อาจจะเป็นภัยต่อหน่วยงานในอนาคต เช่น 
   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

- การเผยแพร่หลักเกณฑก์ารรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนพานพร้าว  
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนพานพร้าว 

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
- จดัช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนและ

ช่องทางอื่นๆ ทางอีเมลล ์ทางจดหมาย เป็นต้น 


