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โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน COSO 
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ปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  ฉบับนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ
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สวนที่ ๑ 

บทนํา 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรร ัปชั่นประเภทหนึ ่ง เพราะเปนการแสวงหา  

ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง

การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ

หนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรมจนสงผลกระทบตอประโยชน

สาธารณะของสวนรวม และทำใหผลประโยชนหลักขององคกรหนวยงานสถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย

ผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมใน

สังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคคตั้งแตระดับองคกร จนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม

ทามกลางผูท่ีจงใจกระทำความผิดยังพบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนา หรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน

จำนวนมากจนนําไปสูการถูกกลาวหา รองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอนความ

ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวมเปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐใน

ปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาด                   

หลักธรรมาภิบาล และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาดำเนินการวิเคราะหความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม

มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

๒. วัตถุประสงค 

๑.เพื่อเสริมสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด 

ความคิด แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

๒.เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

๓.เพื ่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัต ิราชการของเจาหนาที ่ร ัฐไมใหเกิดการแสวง

ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปน

แบบอยางท่ีดี ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

๔.เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ 

ประชาชน 
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สวนที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวของ 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เมื่อหลายปที่แลวหนวยงานที่ชื่อวา COSO หรือ The 

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ได  ออกเอกสาร  Internal 

Control-Integrated Framework ออกมาเพื ่อใหองคกรธุรกิจ และหนวยงานอื ่นใชในการประเมินและ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งในเวลาตอมาไดมีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการความเสี่ยงเขาไปจัดการ

จนทำใหพัฒนาขึ้น หลักการวิเคราะหประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร 

ค ว าม เ สี่ ย ง ต า มม าต ร ฐ า น  COSO ( Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 

Commission)  มีดังนี้ 

๑. การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในขององคกรใหเอ้ือ ( internal Environment)  

๒. การกำหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)  

๓. การระบุความเสี่ยงตางๆ ( Event Identification)  

๔. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) 

 ๕. กลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตะความเสี่ยง ( Risk Response)  

๖. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ( Control Activities)  

๗. ขอมูลและการสื่อสารคนบริหารความเสี่ยง ( Information and Communication) 

 ๘. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ ( Monitoring)  

การจัดการความเสี่ยงท้ัง ๘ ข้ันตอนนี้เปนกระบวนการท่ีสามารถประยุกตใชไดทุกระดับขององคกรซ่ึง

ถาองคกรไดดำเนินการตาม ๘ ขั้นตอนนี้อยางละเอียดรอบคอบก็สามารถที่จะปองกันผลกระทบเชิงลบท่ี

อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได รวมทั้งองคกรยังสามารถมั่นใจไดวาการจัดการความเสี่ยงนั้นอยูในวิสัยท่ี

สามารถควบคุมไดดวยความม่ันใจ  

การบริหารความเสี่ยง 

ความหมายของความเส่ียง 

"ความเสี่ยง" หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา              

หรือเหตุการณซ่ึงไมพึงประสงคท่ีทำใหงานไมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนด ท้ังนี้ 

COSO ไดกำหนดความเสี่ยงไว ๔ ประเภท  

ประเภทของความเส่ียง แบงออกเปน ๔ ดานดังนี้ 

๑. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายและ 

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่วางไว

และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธ 
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โครงสรางองคกร ภาวะการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ 

เปาหมายขององคกร 

๒ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ( Operational Risk O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล

หรือ ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/

กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ่ใชบุคลากร ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงดานการเงิน ( Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

และ การเงิน เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถาน หรือ 

เปน ความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไม

สอดคลองกับ ขั้นตอน การดำเนินการเปนตนเนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการ

ควบคุมและการจัดทำรายงาน เพ่ือนำมาใชในการบริหารบประมาณ และการเงินดังกลาว 

๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย / ระเบียบ ( Compliance Risk C) เกี่ยวของกับการ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความสี่ยง เนื่องจากความไมชัดจน ความไมทัน 

สมัย ความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การรางสัญญา

ท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ คือ 

๑) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ การ 

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง

การควบคุม กำกับดูแลไมท่ัวถึง และไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

๒) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

หรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 
 

"การประเมินความเสี่ยง" หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุและการวิเคราะหความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจการกำหนด รวมทั้งแนวทางที่จำเปนตองใชในการ 

ควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงานบริหารตอง

ประเมินความเสี่ยง ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกรอยางเพียงพอ

และเหมาะสม การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบดวย ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การระบุปจจัยเสี่ยง ( Event Identification) องคกรจะตองทำความเขาใจและระบุใหไดถึง

ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของความเสี่ยง 

๒. การวิเคราะหความเส่ียง ( Risk Analysis) องคกรจะตองวิเคราะหถึงผลกระทบของความเสี่ยงท่ี

มีตอองคกรและโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
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๓. การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Response ) องคกรจะตองกำหนดวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงโดยจะตองคำนึงถึงความเหมาะสม และความคุมคาดวย การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะหความ

เสี่ยง คือ การประมาณโอกาสของความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงมีมากนอย

เพียงใด เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีตอองคกรโดยวัดคะแนนรวมจากคํานวณของโอกาส และ

ผลกระทบของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต 

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคลากรจะเปนนักการเมือง ไมวา

ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอำนาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาท่ี

บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดข้ึนหรือไมรูตัวท้ัง

เจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้นอาทิ การ

แตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตาง ๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด

หรือการที ่บุคคลผู มีหนาที ่ตัดสินใจใหญาติพี ่นอง หรือบริษัทที ่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือ

ผลประโยชนโดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปน

หลักจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เปนการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ี

เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความ

เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนและ

ผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ

สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวมมากเทาใดก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิด

หรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความ

เสี่ยงในดานตางๆ มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน ( COSO The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงคนผลประโยชนทับซอนของ

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนซอนทับจะชวยใหโรงเรียนมาบอำมฤต

วิทยาทราบถึงความเสี่ยงและผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทำให 

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ 

ไมเพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทำใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 

๓. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึด 

มั่นในหลักธรรมาภิบาล พรอมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการ แนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปด

โอกาสการทุจริตและเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

การกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย 
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สวนที่ ๓ 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต 

แนวทางของ COSO ท้ังสิ้น ๘ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในขององคกร ใหเอื้อปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในชวยทำ

ใหการปองกันการทุจริตภายในที่มีอยูมีประสิทธิผลระดับหนึ่งผูบริหารมีความรูและมุงมั่นมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล มีการมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน โครงสรางสายงานเอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความชํานาญประสบการณและ

เครื่องมืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพการติดตามการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

๒. การกำหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง เพื่อปองกันการบริหารงานและการปฏิบัติ 

ราชการของเจาหนาที่รัฐมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตาม

กฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเปนแบบอยางที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย

โปรงใส และตรวจสอบได 

๓ . การระบ ุถ ึงความเส ี ่ยงด านการด ําเน ินงานความเส ี ่ ยงด านผลประโยชน ท ับซ อน                               

(Risk Assessment for Conflict of Interest) 

๔. การวิเคราะหความเสี่ยงการวิเคราะหความเสี่ยงตานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment 

for Conflict of Interest) โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนเปนการ

วิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ

ดำเนินการวิเคราะหและจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมิน

ความเสี่ยงลดผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood ) และความรุนแรง

ของผลกระทบ ( impact) และระด ับความเส ี ่ยงท ั ้ งน ี ้กำหนดเกณฑในเช ิงค ุณภาพเน ื ่องจากเปน                      

ขอมูลเชิงพรรณนาท่ีไมสามารถระบุเปนจำนวนเงินท่ีชัดเจนได 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood ) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิดข้ึน คำอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจำ 

๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

๒ นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 
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เกณฑระดับความรนุแรงของผลกระทบ (impact) เชิงคุณภาพท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิดข้ึน คำอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 

๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 

๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทำงานท่ีไมเหมาะสม 

๒ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 

๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

ระดับของความเสี ่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบของ

(impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ ( โอกาส x ผลกระทบ ) กำหนดเกณฑ ไว ๔ ระดับดังนี้ 
 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิดข้ึน 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 ความเสียงระดับต่ำ (Low Risk: L) ๑-๓ คะแนน 

 

ในการวิเคราะหความเสี ่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) และผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน (impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได ( Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

 

 

 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

(Likelihood x Impact) 
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ซึ่งจัดแบงเปน ๔ ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน ๔ สวน ( ๔ Quadrant) ใช 

เกณฑในการจัดแบงดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ 

เส่ียง 

 

มาตรการกำหนด การแสดงสี 

สัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ  

หรือถายโอนความเสี่ยง 

  สีแดง 

เสี่ยงสูง(High ) ๙-๑๔ คะแนน มาตรการลดคความเสี่ยง   สีสม 

เสี่ยงกลาง( Medium ) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ  

ควบคุมความเสี่ยง 

  สีเหลือง 

ต่ำ(Low ) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง    สีเขียว 
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ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                    โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยามีการดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยง ดังนี้ 

 ๑. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

  ๑.๑ อาคารตางๆ มีอุปกรณอำนวยความสะดวกท่ีมีอายุการใชงานนาน เชน  

   หลอดไฟ  ระบบน้ำประปา 

 ๑.๒ สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไมปลอดภัย  พบสัตวมีพิษบอยครั้ง 

 ๑.๓ การปองกันการแพรระบาดของโรคเชื้อโคโรนาไวรัส-๑๙   เนื่องจากโรงเรียน

 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชน  มีโรงงานใกลเคียง  มีแรงงานตางดาวภายในพ้ืนท่ีจำนวนมาก 

๒. ฝายบริหารงานงบประมาณ 

๒.๑ การบริหารโครงการมีความคาดเคลื่อนกับคาเปาหมาย 

 ๒.๒ มีความลาชาในการเบิกจายเงินตามลำดับข้ันตอน 

 ๒.๓ การตรวจสอบพัสดุประจำปไมตอเนื่อง 

 ๒.๔ เจาหนาท่ีการเงิน - บัญชีขาดประสบการณในการทำงาน 

๓. ฝายบริหารงานวิชาการ 

๓.๑ รูปแบบและวิธีการสอนยังไมมีความหลากหลาย และไมสอดคลองกับบริบท

 ของสถานศึกษา 

 ๓.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษานอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือเชิญวิทยากร

 ภายนอกมาใหความรูยังทำไดไมเพียงพอ 

 ๓.๓ มีการปรับโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 ๓.๔ เพ่ิมสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

 

     

     

     

     

        

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 

๑๐ 

๘ 

๖ 

๔ 

๒ 

๑๕ 

๑๒ 

๙ 

๖ 

๓ 

๒๐ 

๑๖ 

๑๒

 ๘ 

๔ 

๒๕ 

๒๐ 

๑๕ 

๑๐ 

๕ 
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๔. ฝายบริหารงานบุคคล 

๔.๑ บุคลากรที่ไดรับการจัดสรรใหกับโรงเรียนไมเพียงพอตอความตองการตาม

 วิชาเอก 

สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากำหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

 - การปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอในโรงเรียน 

- สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไมปลอดภัย 

- บุคลากรท่ีไดรับการจัดสรรใหกับโรงเรียนไมเพียงพอตองความตองการ 

   - ความลาชาในการเบิกจายเงินตามลำดับข้ันตอน 

เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ

(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว นําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรมหรือภารกิจของหนวยงาน วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงระดับใด

ในตารางความเสี่ยงซ่ึงจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 

 

 

ของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 

ลำดับ 

 

ปจจัยท่ีเกิดการ 

 

โอกาส 

 

ผลกระทบ 

ระดับ

ความเส่ียง 

ลำดับ 

ความเส่ียง 

๑ การปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอในโรงเรียน ๕ ๕ ๒๕ (๑) 

๒ สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไมปลอดภัย ๓ ๔ ๑๒ (๒) 

๓ บุคลากรท่ีไดรับการจัดสรรใหกับโรงเรียนไมเพียงพอ

ตองความตองการ 

๓ ๒ ๖ (๓) 

๔ ความลาชาในการเบิกจายเงินตามลำดับข้ันตอน ๒ ๒ ๔ (๔) 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ

ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับชอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ

เสี่ยงดานผลประโยชนทับชอนได  ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลำดับสำคัญของความเส่ียดานผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

 

 

    (๑) 

  (๒)   

     

 (๔) (๓)   

        

 

ผลการวิเคราะหความเส่ียง 

 

จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 

การปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอในโรงเรียน ลำดับ  ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไมปลอดภัย ลำดับ  ๒ (สูงมาก = ๑๒ คะแนน) 

บุคลากรท่ีไดรับการจัดสรรใหกับโรงเรียนไมเพียงพอตองความตองการ ลำดับ  ๓ (ปานกลาง = ๖ คะแนน) 

ความลาชาในการเบิกจายเงินตามลำดับข้ันตอน ลำดับ  ๔ (ปานกลาง = ๔ คะแนน) 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ(

im
pa

ct
) 
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การกำหนดแนวทางในการจัดการความเส่ียง 

จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน ๓ ระดับคือ สูงมาก สูง และ

ปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประทับซอน

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้ 

 

ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด ปจจัยความเส่ียง 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเปนตองเรงรัดจัดการความเสี่ยง

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือ

ถายโอนความเสี่ยง 

การปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดตอในโรงเรียน 

       เสี่ยงสูง(High ) จำเปนตองเรงรัดจัดการความเสี่ยง

มีมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือใหอยู

ในระดับท่ียอมรับได 

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไม

ปลอดภัย 

 เสี่ยงกลาง( Medium ) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 

 

- บุคลากรท่ีไดรับการจัดสรรใหกับ

โรงเรียนไมเพียงพอตองความ

ตองการ 

-การทำเบิกจายเงินไมเปนไปตาม

ข้ันตอน 

          ต่ำ(Low ) - - 

 

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง 

"กิจกรมการควบคุม" หมายถึง นโยบายและวิธีการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดใหบุคลากรขององคกร

ปฏิบัติ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและไดรับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตามในการดำเนินการเกี่ยวกับ

กิจกรรมการควบคุมฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกัน

หรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการควบคุม

ภายใน สำหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาที่งานภายในองคกรอยางเหมาะสมไม

มอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหาย

ตั้งแตตนจนจบแตถามีความจําเปนใหกำหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 
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กิจกรรมการควบคุมประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีสำคัญ คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT องคกร 

กำหนดนโยบายและแผน 

ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารงานบุคคล 
ฝายบริหารแผนงานและงบประมาณ 

สถานที่ งานอนามัย 

สำรวจสภาพแวดลอม/ ไฟฟา ปะปา 

กำหนดแผนการพัฒนาสภาพแวดลอม 

ปฏิบัติการตามแผนงาน 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผน 

วิเคราะหสถานการณ COVID-19 

ประสานงานกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก 

จัดทำคูมือปองกันการแพรระบาดของ

โรค COVID-19 

วางแผนมาตรการปองกัน 

จัดหาวัคซีน 

มาตรการในการเปดโรงเรียน 

คูมือการเบิกจายเงินและพัสดุ 

ตรวจสอบการเบิกจายเงินและพัสดุ 

รายงานตอผูบังคับบัญชา 

สำรวจอัตรากำลังครู 

เสนออัตรากำลังตอผูบริหาร/เขต 
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การจัดการสารสนเทศและการส่ือสาร 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาจะตองมีกระบวนการในการบริหารจัดการสารสนเทศ และการสื่อสารท่ี

เหมาะสมและไดมาตรฐาน เพื่อปกปององคกรจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดจากความเสี่ยงและเพ่ือ

ความสามารถในการดำเนินพันธกิจขององคกรใหบรรลุผลสำเร็จ ไมใชแคเพียงการปกปองสินทรัพยสารสนเทศ

หรือองคกรเพียงเทานั้น  

 

การติดตามรองรอยความเส่ียง 

เปนการติดตามเปนระยะๆอยางตอเนื่อง เพื่อระบุความกาวหนาของการดำเนินการความเสี่ยงการ

ทุจริตวาไดดำเนินการไปชั้นใดบางแลว 
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สวนที่ ๔ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปจจัยแหงความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง 

๑. การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากผูบริหาร 

๒. การใหคํานิยามความเสี่ยงเพ่ือใหเปนท่ีเขาใจแบบเดียวกันและใช รวมกันในองคกร 

๓. การปฏิบัติตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

๔. กระบวนการในการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

๕. ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดการความเสี่ยง 

๖. การสื่อสารภายในองคกรและการสื่อสารให แกผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

๗. การติดตามและการวัดผลการบริหารความเสี่ยง 

๘. การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 

๙. การฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากร 

๑๐. การใหรางวลัจากผลสำเร็จ 
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แผนการบริหารจัดการความเส่ียงการปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

ม.ค 
65 

ก.พ 
65 

มี.ค 
65 

เม.ย 
65 

พ.ค 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค 
65 

ส.ค 
65 

ก.ย 
65 

๑.การปองกัน

การแพร

ระบาดของ

โรคติดตอใน

โรงเรียน 

๕ ๕ ๒๕ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล

มาตรการตาม ศบค. และ

มาตรการโรงเรียน 

๒.สรางความรู ความเขาใจ

ใหกับบุคลากรทาง

การศึกษา ผูปกครอง และ

นักเรียน 

๓.ประชาสัมพันธแนว

ทางการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ 

โควิค ๑๙ 

         กลุมบริหารงานท่ัวไป 
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แผนการบริหารจัดการความเส่ียงการปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

ม.ค 
65 

ก.พ 
65 

มี.ค 
65 

เม.ย 
65 

พ.ค 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค 
65 

ส.ค 
65 

ก.ย 
65 

๒.สภาพแวดลอม

ภายในโรงเรียนไม

ปลอดภัย 

๓ ๔ ๑๒ ๑.ปรับปรุงภูมิทัศนของ

สภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียน 

๒.สำรวจความพรอม

อุปกรณ/อาคารและสถานท่ี

ใหมีความพอมในการใชงาน

ตลอดเวลา 

         กลุมบริหารงานท่ัวไป 

๓.บุคลากรท่ี

ไดรับการจัดสรร

ใหกับโรงเรียนไม

เพียงพอตอง

ความตองการ 

๓ ๒ ๖ ๑.จัดสรร/ จัดหา

งบประมาณเพ่ือจัดจาง

บุคลากรในสาขาท่ีขาด

แคลน 

         กลุมบริหารบุคคล 
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แผนการบริหารจัดการความเส่ียงการปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ

เสี่ยง 
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๔.ความลาชาใน

การเบิกจายเงิน

ตามลำดับข้ันตอน 

๒ ๒ ๔ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล 

ใหขาราชการ 

และบุคลากรปฏิบัติ 

ตามคูมือการเบิกจาย 
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