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ค าน า 
 
  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก าหนด
มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถานศึกษาอีกด้วย 
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ี
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น 
ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยัง
พบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน   
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากร ะบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่ 
 



 
 

สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม 
และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

  สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง  
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรื อทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาด
การตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท า
แบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุท าให้   
 1.การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่
เพียงพอ 
 2.การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 



 
 

และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชนท์บัซ้อนในการปฏบิตัิงาน 
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 
ความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเส่ียง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง 
ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินท่ี
ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

  ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Inpact) 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถ่ายโอนความเส่ียง  

สีแดง   

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม   
ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเส่ียง  

สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว       
 
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                      โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
              โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลมีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การกระท าท่ีเกิดการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 - การคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล หรือเข้าแข่งขัน อาจมีการเอื้อประโยชน์ในการให้พวก 
  พ้อง เครือญาติ 

- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ อาจมีการน าวัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 - การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - ได้วัสดุอุปกรณ์ หรือคุณภาพของงานท่ีจ้างมีคุณภาพต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
 - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน  
 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนหนองโพธิป์ระชานุกูลรังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น 
 - อบรมให้ความรู้ ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรของโรงเรียน 
 - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
 - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากร 

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนหนองโพธิป์ระชานุกูล ประจ าปี พ.ศ. 
2565 
 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ก าหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๔ ประเด็นหลัก 
ดังนี ้

๑. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ 
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
๓. การเอื้อประโยชน์ พวกพ้อง 
๔. การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไป ตามข้ันตอนและระเบียบ 

 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ 
ของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความ
เส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ 3 4 12 1 

2 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 3 9 2 

3 การเอื้อประโยชน์ พวกพ้อง 3 2 6 4 

4 การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไป ตามข้ันตอนและ
ระเบียบ 

2 4  8  3 

 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 
                           โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนได้ ดังนี ้
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ล าดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 2  (สูง = 9 คะแนน) 

การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไป ตามข้ันตอนและระเบียบ ล าดับ 3  (ปานกลาง = 8 
คะแนน) 

การเอื้อประโยชน์ พวกพ้อง ล าดับ 4  (ปานกลาง = 6 
คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 2 ระดับ คือ  สูง และปานกลาง
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูลประจ าปีงบประมาณ 2565  มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
  เส่ียงสูงมาก (Extreme)  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอน
ความเส่ียง 
  

- 

     เส่ียงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง เพื่อให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้   

- กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ 

- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการควบคุมความ
เส่ียง  

- การปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไป ตาม
ขั้นตอนและระเบียบ 

- การเอื้อประโยชน์ พวกพ้อง 

     ต่ า (Low)  - - 
 
 



 
 

 

 
 

  
 

 
 
แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                      

ปัจจัยที่จะ
เกิด  

ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส  ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ  
ความ  
เสี่ยง 

ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

64  64  64  65  65  65  65 65  65 65 65  65 

1. 
กระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

3 4 12 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ เ จ้ าหน้า ท่ี 
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดท ารายงานสรุป
การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสและเสนอให้
หัวหน้าส่วน ราชการรับทราบทุกครั้ง  
3. ค ว บ คุ ม  ก า กั บ  ดู แ ล ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ี เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง  ถึงความไม่ เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง 
อยา่งเคร่งครัด 

            

กลุ่มบริหารงาน 
งบประมาณ 



 
 

ปัจจัยที่จะ
เกิด  

ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส  ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ  
ความ  
เสี่ยง 

ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

64  64  64  65  65  65  65 65  65 65 65  65 

2.การ
เบิกจ่าย  

งบประมาณท่ี
ไม่  
ถูกต้องตาม
ระเบียบ  
 

 
3.การเอื้อ
ประโยชน์ 
พวกพ้อง 

3  
 
 
 
 
 
 
 

3  

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  

9 
 
 
 
 
 
 
 
6 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวการ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าท่ีและประพฤติมิชอบอย่าง เคร่งครัด  

 

1.ควบคุม  ก ากั บ ดูแลให้ข้ าร าชการ และ
บุคลากร ปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส 
การเสริมสร้าง   คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้
ข้าราชการ และบุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวข้อ ร้องเรียน การละเว้นการ
ปฏิบัติ หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ  เพื่อให้
ยึดถือปฏิบัติ  

            กลุ่ม
บริหารงาน 
งบประมา
ณ  
 
 
 
 
กลุ่ม

บริหารงาน 
ท่ัวไป 



 
 

ปัจจัยที่จะ
เกิด  

ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส  ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ  
ความ  
เสี่ยง 

ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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3.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ  และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน  
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ด าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ให้ ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ 
ร่ วมสร้ างแนวทางและมาตรการใน  การ
ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้ ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุก รูปแบบ 



 
 

ปัจจัยที่จะ
เกิด  

ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส  ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ  
ความ  
เสี่ยง 

ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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4.การ
ปฏิบัติงาน
ของ 
เจ้าหน้าท่ี
ไม่เป็นไป  
ตามข้ันตอน
และ  
ระเบียบ 

2  4  8  1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ  บุคลากร
ให้ปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการทุจริต ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อย่าง 
เคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ 
เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ  และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการ ประเมินความ
เส่ียงโรงเรียน  
4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ ละฝ่าย
งาน 

            กลุ่ม
บริหารงาน 
บุคคล 

 


