
ค ำน ำ 

โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคมด าเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน

ทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก าหนดมาตรกาส าคัญเร่งด่วนเชิง

รุกในการ ป้องกันการทุจริตการบริหารงานใหมีความโปร่งใส ตรวจสอบได และแกไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ

ขาราชการครูที่ เปนปญัหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน

ทับซอนที่ไดนี้มา ก าหนดเปนคู่มือป้องกันผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคมดวย เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตรชาติ ว่าดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม 



ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
การมีประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคล โดย

การละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของข้าราชการครู จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็น
กลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการงิน 
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังกัด รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองศ์กรจนถึง
ระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ใน
เรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประ เด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม ด าเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน

ทับซอน โดยวิเคราะหตาม กรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission)  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถงึ กระบวนการวิคราะห์ความสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานและอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ

ในภาพรวม ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่
สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อัน
ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินกำร (Operational Risk : O) เกีย่วข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร กระบวนการเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินการโครงการ 

๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน 
เช่น การบริหารงานการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่หมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันกาล หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ด าเนินการ เป็นตน้ เนื่องจากขาดการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 



๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตมกฎหมำย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม
การด าเนินงาน 

สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัย คือ 
๑. ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การ
ควบคุม ก ากับ ดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒. ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ 

ผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหนา้ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าทีใ่นต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อ
ประโชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือ ไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปแบบตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ และ
บริษัทจ ากดั หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วน
ตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน

เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกบัการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด 
ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนีน้ าเอาความเสี่ยงในดานต่าง ๆ มาด าเนินการ ว

ิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคมโดยจะช่วยให

โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคมทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเปนสาเหตุท าให 



๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม และความมีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาล รวมทั้งยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญ
และพบบ่อยด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจา้หน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ 

ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยืดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัด
ท าให้สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 



ส่วนที่ ๒ 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ

เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำส ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือแทบไม่มีโอกาสที่จะเกิด 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 
ระดับ โอกำส ค ำอธิบำย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก

ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง 
คะแนน

ควำมเสี่ยง 
ควำมหมำย 

๑. ระดับต่ า (Low Risk : L) ๑-๓ ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้โดยไม่ต้องมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ไม่มีการจัดการเพ่ิมเติม 



๒. ระดับปานกลาง (Medium Risk : M) ๔-๙ ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีมาตรการ
ควบคุมหรือมีแผนลดความเสี่ยง 

๓. ระดับสูง (High Risk : H) ๑๐-๑๕ ระดับความเสี่ยงที่ไมส่ามารถยอมรับได้และต้องจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

๔. ระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๖-๒๕ ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบรวมทั้งขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) โดยใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง 
คะแนน 

ระดับควำมเสี่ยง 
มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

สูงมาก (Extreme) ๑๖ - ๒๕ มีมาตรการลดและประเมินซ้ าหรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 

สีแดง 

สูง (High) ๑๐ - ๑๕ มาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) ๔ - ๙ ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการลด

ความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) ๑ - ๓ ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ความ ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
รุนแรง ๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
ของ ๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

ผลกระทบ ๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
(Impact) ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x  ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 



๒. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนสหรำษฎร์รังสฤษดิ์ 
โดยด าเนินการวิคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๒.๑ กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการครู ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม กล่าวคือ 

มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่ 

เกี่ยวข้อง 
๒.๒ กระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับ - จ่ายเงิน 
- การจัตซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ 
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดหาพัสดุ 
- การปฏิบัติงานของข้าราชการครูไม่เป็นไปตามชั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันได้ประโยชน์ 
- การเบิกคา่ตอบแทน (ทุกกลุ่ม) 
- การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว (อ านวยการ) 

๒.๓ ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 

- เปิดชองทางให้ข้าราชการครูใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใชโ้อกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่

- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 



๒.๔ แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) การเสริมสรางจิตสํานึกใหครูโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคมรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  เชน 

- ส่งเสริมใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ข้าราชการครู 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมให้กับข้าราชการครู 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
- ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน 
- เผยแพร่ความเสียหายจกกรทุจริตแก่บุคลากรให้รับทราบ 
- ไม่ปกป้องผู้กระท าผิด 

(๒) กำรป้องกันหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่เกณฑ์การรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงนของบุคลากร 

  โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคมอยางตอเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ก าหนดมาตรการใช้ ทรัพยากรของหน่วยงาน 
สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม  

ประจําปงบประมาณ 2562

โรเรียนจําปาหลวงวิทยาคม  กําหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  จํานวน ๔  ประเด็น  

ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ

๒. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน

๓. การเบิกจายงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ

๔. การเอื้อประโยชนแกพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง

เมื่อพิจารณาโอกาสหรือความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของโรงเรียนว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะ
ท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๑ ๔ ๔ (๒) 
๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๑ ๓ ๓ (๓) 
๓ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๒ ๔ ๘ (๑) 
๔ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ ๔ ๘ (๑) 



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
ความ ๕ 
รุนแรง ๔ (๑) (๓), (๔) 
ของ ๓ (๒) 

ผลกระทบ ๒ 
(Impact) ๑ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดส าคับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ ๒ (ปานกลาง = ๔ คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ ๓ (ต่ า = ๓ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ ๑ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ ๑ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 

จากตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ ต่ำ และ ปาน
กลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิคราะห์ ความสี่ยงกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอนของ 
โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยเสี่ยง 
 สูงมาก (Extreme) - - 
 สูง (High) - - 
 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

 ต่ า (Low) ยอมรับความเสี่ยง - การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์





๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที่จะเกดิความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสีย่ง 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
 ๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

๑ ๔ ๔ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการพิเศษ
อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดท ารายงานสรุปการจดัซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดซื้อจดัจ้าง รับรองถึงความไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจดัจ้าง 
๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้ราชการและบคุลากรให้ปฏิบัตติาม 
พ.ร.บ. การจดัซื้อจัดจ้าง อย่างเครง่ครัด 

กลุ่มบรหิาร 
งานงบ 

ประมาณ 

๒. การใช้อ านาจ
หน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์/การให้
และการรับของขวัญ 
สินน้ าใจเพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

๑ ๓ ๓ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบตัิตาม 
มาตรการป้องกันและแกไ้ข ปัญหาการทุจริตของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบตัิตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ 
อย่างเคร่งครัด 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบตัิ 
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ทุกกลุ่มงาน 



ปัจจัยที่จะเกดิความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสีย่ง 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๓. การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบตัิตาม 
ระเบียบการเบิกจ่ยการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบตั ิ
ตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบตัิเกี่ยวกับร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบอย่าง 
เคร่งครดั 

กลุ่มบรหิาร 
งานงบ 

ประมาณ 

๔. การเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบตัิ 
ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏบิัติอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีและการ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏบิตัิ 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลห้ขา้ราชการและบคุลากรปฏิบตั ิ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการด าเนินการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ ให้ครอบคลมุและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินการสร้าง
จิตส านึกให้ข้าราชการรังเกยีจการทุจริตทุกรูปแบบ 

กลุ่มบรหิาร 
งานงบ 

ประมาณ 




