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ส่วนที่1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการหาประโยชน์ส่วน
บุคคล โดยการละเมิด ต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ  ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และ
ความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการ
ให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจน ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับ
สังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มคีวามรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็น
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4  ด้าน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถงึ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน

ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์
แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น 
การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ ์หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการดำเนินการ 
เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรมสัญญา การรา่งสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการ
ดำเนินงาน 



สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ เปลี่ยนแปลง

ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กํากับดูแลไม่
ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน
บริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล นั้นรับผิดชอบอยู่ และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมี
รูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช้ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาท ิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้ เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงทีเ่ป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําให้เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อัน
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ นําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดําเนินการวิเคราะห์ตาม
กรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และ
ตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทําให้ 
 1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล 
 พร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
กําหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 

 

 

 

 



2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์
ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง ที่ดียืนหยัดทํา 
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 4. เพื่อสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 

 

 
 

 
 
 
 
 



ส่วนที่2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความ
เสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับความเสี่ยง โดย
กําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงLikelihood() เชิงคุณภาพ  
ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร ั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร ั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบImpact() เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 

 2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร ั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครัง้ 

 
 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่
ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของความเสี่ยงDegree( 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 ความเสี่ยงระดับต ่ำ (Low Risk : L)   1-3 คะแนน  



 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา        
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

 

ระดับความเสี่ยง=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน(4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 ระดับความเสี่ยง   คะแนนระดับความ  มาตรการกำหนด  การแสดงสีสัญลักษณ์ 
     เสี่ยง       
 เสี่ยงสูงมากExtreme( )   15-25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมินซ ้ำ  สีแดง   
       หรือถา่ยโอนความเสี่ยง     
 เสี่ยงสูงHigh()    9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
            
 

ปานกลาง (Medium) 
   

4–8 คะแนน 
 
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี 

    
      สีเหลือง   
       มาตรการควบคุมความเสี่ยง     
 ต่ำ Low()    1–3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว   
             
ตารางระดับของความเสี่ยงDegree( of Risk) 

ความรุนแรงของผลกระทบ Impact()  
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย    (Likelihood) 
 
 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

   โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานทีม่ีช่องทางในการใช้ประโยชน์ส่วนตน ทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อัน เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 

 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ และมีช่องทางที่จะทําประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้อง 
 2) มีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - การจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง  

 - การจัดซื้อจัดจ้างเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  

 - การใช้วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน มาใช้ในเองส่วนตัว  

 - การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทําให้เสียประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ 
 - การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ไอแพค มาชาร์ตไฟในที่ทํางาน และนำมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 
เช่น  การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัวในขณะปฏิบัติการสอน  เป็นต้น 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  

 - สูญเสียงบประมาณ  

 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  

 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  

 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  (1) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร  

  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 

  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร 

  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสมำ่เสมอและ
ต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  



 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จํานวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ไอแพค มาชาร์ตไฟในที่ทํางาน และนํา คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
มาใช้ปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว 
 2. การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทําให้เสียประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ  
 3. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของราชการ มาใช้ทํางานส่วนตัว  
 4. การจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง  
 5. การจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อ
กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามี
ความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
  
  

 

ลำดับ 
  

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 
  

โอกาส 
  

ผลกระทบ 
  ระดับ   ลำดับ  

         
ความเสี่ยง 

  
ความเสี่ยง 

 

                

1   การจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง 3  4  14  (1)  

2   การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3  4  14  (2)  

3   

การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ 
ไอแพค มาชาร์ตไฟในที่ทํางาน และนํา 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใช้ปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว 5  2  8  (4)  

                 

                 

4   
การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทํา   
ให้เสียประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ 5  2  8  (5)  

                 

5   การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของราชการ มาใช้ทํางาน 5  2  8  (6)  

                 



แผนภูมิความเสี่ยงRisk (Map)  
 

5    (2)   (1) 

4 

       

 (4)  (3)    
        
        

ความรุนแรงของผลกระทบ Impact(3) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
  

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง  
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้าน  
ผลประโยชน์ทับซ้อนได ้ดังนี้ 
 
 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
     
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

-  ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
- การจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง 
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การพิจารณาการย้ายที่ไม่เป็นธรรม 

 ลําดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 

- การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัวไอแพค มาชาร์ต
ไฟในที่ทํางาน และนําคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กมาใช้
ปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว 
- การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทําให้ 
เสียประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของราชการ มาใช้ทํางานส่วนตัว 

 ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง  
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี้ 
 

 

  ระดับความเสี่ยง   มาตรการกำหนด   ปัจจัยความเสี่ยง   
  

เสี่ยงสูงมาก  
  

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง - 
  

      
      มีมาตรการลด และประเมินซ ้ำ หร ือ     
      ถ่ายโอนความเสี่ยง     
          
  เสี่ยงสูง    จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง  -การจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน์  
      อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  -การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน  
         จัดซื้อจัดจ้าง  
           
  

ปานกลาง (Medium) 
   

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 
 
-การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 

 
       
      ควบคุมความเสี่ยง  เช่น โทรศัพท์ ไอแพค มาชาร์ตในที่  
         ทำงาน และนำคอมพิวเตอร์  
         ใช้ปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว  
         -การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ใน  
         เรื่องส่วนตัว ทำให้เสียประโยชน์  
         ต่อราชการ  
         -การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของราชการ  
         ทำงานส่วนตัว  
  ต่ำ   -  -                



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โอกาสและผลกระทบ       ระยะเวลาดำเนินการ       

ปัจจัยที ่    
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3    ไตรมาส 4  
ผู้รับผิด จะเกิดความเสี่ยง โอกาส ผล ระดับ ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

กระทบ ความ 

        

   64  64  64 64 64  64  64  64  64  
   เสี่ยง         
                    

1.การจัดสรร 3 4 14 1. แจ้งแนวปฏิบัติในการขอรับจัดสรรงบประมาณใหแ้ตล่ะกลุ่ม                กลุ่มบริหาร 

งบประมาณฯ    บริหารงานรบัทราบ                งบประมาณ 
    2. ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ                 
    ทุกรายการ                 
    3. ประชุมข้าราชการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อหารือ และแจ้งระเบยีบ                 
    ราชการต่างๆ ให้เกดิความเข้าใจตรงกัน                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

                      



 โอกาสและผลกระทบ       ระยะเวลาดำเนินการ       

ปัจจัยที ่    
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3    ไตรมาส 4  
ผู้รับผิดชอบ จะเกิดความเสี่ยง โอกาส ผล ระดับ ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

กระทบ ความ         
   64  64  64 64 64  64  64  64  64  
   เสี่ยง         
                    

2.การเอื้อ 3 4 14 1.วางแผนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ                 กลุ่มบริหาร 
ประโยชน์ต่อพวก    โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการ การเปดิเผยข้อมูล                งบประมาณ 
พ้องในกำรจัดซื้อ    ต่อสาธารณชน ในทุกขั้นตอน                 
จัดจ้าง    2.ให้ผู้มีส่วนเกีย่วข้องดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจดัจ้าง                 

    และเปดิเผยข้อมูลใหร้ับทราบทั่วกนั                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

                      



 โอกาสและผลกระทบ       ระยะเวลาด าเนินการ       

ปัจจัยที ่    
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3    ไตรมาส 4  
ผู้รับผิด จะเกิดความเสี่ โอกาส ผล ระดับ ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

กระทบ ความ         
   64  64  64 64 64  64  64  64  64  
   เสี่ยง         
                    

3.การใช้อุปกรณ์ 5 2 8                 กลุ่มบริหารงาน 
ส่วนตัว มาใช้                    วิชาการ 

ปฏิบัติงานใน 

    
1. ควบคุม กำกับ ดูแลใหบุ้คลากร ปฏ ิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ 
ความโปร่งใส การเสริมสร้าง คณุธรรม  จรยิธรรม 

                

                   

สำนักงานใน    เพื่อให้ขา้ราชการถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด                 
เรื่องส่วนตัว    2. ควบคุม กำกับ ดูแลการ ประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติ                 
    เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีและการ                 

    ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏบิตัิ                 
    3. ควบคุม กำกับ ดูแลใหบุ้คลากร ปฏ ิบัติตามคู่มือ                 
    ผลประโยชน์ทับซ้อน                 
    4. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปราม                 
    การทุจริตและประพฤตมิิชอบ ให้ครอบคลมุ และทั่วถึง                 
    เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึก                 
    ให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ                 

                      



 โอกาสและผลกระทบ       ระยะเวลาด าเนินการ       

ปัจจัยที ่    
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3    ไตรมาส 4  
ผู้รับผิด จะเกิดความเสี่ โอกาส ผล ระดับ ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

กระทบ ความ         
   64  64  64 64 64  64  64  64  64  
   เสี่ยง         
                    

4.การใช้เวลา 
ปฏิบัติราชการไป 
ใช้ในเรื่องส่วนตัว 
ทําให้เสีย ประโยชน์
ต่อผู้มา ตดิต่อ
ราชการ 

5 2 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตติาม 
นโยบายเกีย่วกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ขา้ราชการถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด  
2. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบตัหิน้าท่ีและการ ประพฤตมิิชอบ 
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ  
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตติาม 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการดาเนินการป้องกันปราบปราม  
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ ให้ครอบคลมุ และทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้างจิตสํานึก 
ให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

               กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5.การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ของ 
ราชการไม่นําไปใช้ 
เป็นประโยชน์ 
ส่วนตัว 

 

5 2 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้เจา้หน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพสัดุกลุ่ม ๆ 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร การใช้วัสดุ 
สํานักงานอย่างประหยัด ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามบริบท 
ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัตติาม  
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

               กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ       
      
      
      
      

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


