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รายงานการวิเคราะห-ความเสี่ยง 

เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน-ทับซAอน 
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คำนำ 

   

      โรงเรียนบ.านเพี้ยฟานโนนตุ5นดำเนินการวิเคราะห>ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติ 

งานที่อาจเกิดผลประโยชน>ทับซ.อน โดยวิเคราะห> ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน>ทบัซ.อน 

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

เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร5งด5วนเชิงรุกในการปgองกันการทุจริตการบรหิารงานที่โปร5งใส ตรวจสอบได. 

และการแก.ไขปkญหาการกระทำผิดวินัยของเจ.าหน.าที่รฐัที่เปlนปkญหาสำคัญและพบบ5อย นอกจากน้ี 

ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน>ทับซ.อนที่ได.น้ีมากำหนดเปlนคู5มอืปgองกันผลประโยชน>

ทับซ.อน โรงเรียนบ.านเพี้ยฟานโนนตุ5นอีกด.วย 

เพื่อบรรลุเปgาหมายตามยุทธศาสตร>ชาติว5าด.วยการปgองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –

๒๕๖๔)  

 

 

 

         โรงเรียนบ.านเพี้ยฟานโนนตุ5น    
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คำนำ 
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สFวนท่ี ๑   บทนำ                  ๑  

   ๑. หลักการและเหตุผล  

   ๒. วัตถุประสงค> 

  

สFวนท่ี ๒ การวิเคราะห-ความเสี่ยงดAานผลประโยชน-ทับซAอน             ๔ 

๑. การวิเคราะห>ความเสี่ยงด.านผลประโยชน>ทับซ.อน (Risk Assessment for   

   Conflict of Interest)                                                         

 ๒. การวิเคราะห>ความเสี่ยงด.านผลประโยชน>ทับซ.อน (Risk Assessment for           ๖ 

    Conflict of Interest) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต 1  

  ๓. แผนจัดการความเสี่ยงปgองกันผลประโยชน>ทับซ.อน           ๙ 

   

สFวนท่ี ๓ ภาคผนวก                 ๑๑ 

  คณะทำงานวิเคราะห>ความเสี่ยงด.านผลประโยชน>ทบัซ.อน 
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สFวนที่ ๑ 

บทนำ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 

  การมผีลประโยชน>ทับซ.อนถือเปlนการทุจริตคอร>รัปช่ันประเภทหน่ึง เพราะเปlนการแสวงหา 

ประโยชน>ส5วนบุคคลโดยการละเมิดต5อกฎหมายหรอืจริยธรรมด.วยการใช.อำนาจในตำแหน5งหน.าที่ไปแทรกแซง 

การใช.ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ.าหน.าที่ของรฐั 

จนทำให.เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน.าที่สาธารณะ ขาดความเปlนอิสระ ความเปlนกลาง 

และความเปlนธรรม จนส5งผลกระทบต5อประโยชน>สาธารณะของส5วนรวม และทำให.ผลประโยชน>หลักขององค>กร 

หน5วยงาน สถาบันและสงัคมต.องสูญเสียไป โดยผลประโยชน>ที่สูญเสียไปอาจอยู5ในรปูของผลประโยชน>ทางการเงิน 

คุณภาพการให.บริการความเปlนธรรมในสังคมรวมถึงคุณค5าอื่นๆ

ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต5ระดับองค>กรจนถึงระดับสงัคม อย5างไรก็ตามท5ามกลางผู.ที่จงใจกระทำความผิด 

ยังพบผู.กระทำความผิดโดยไม5เจตนาหรอืไม5มีความรู.ในเรื่องดังกล5าวอีกเปlนจำนวนมาก 

จนนำไปสู5การถูกกล5าวหาร.องเรียนเรื่องทจุริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  

ผลประโยชน>ทับซ.อน หรอืความขัดแย.งกันระหว5างผลประโยชน>ส5วนตนและผลประโยชน>ส5วนรวม  

(Conflict of interest :COI)เปlนประเด็นปkญหาทางการบรหิารภาครัฐในปkจจุบันทีเ่ปlนบ5อเกิดของปkญหาการทจุริต 

ประพฤติมิชอบในระดับทีรุ่นแรงข้ึน และยังสะท.อนปkญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและเปlนอปุสรรคต5อการ 

พัฒนาประเทศอีกด.วย   

        โรงเรียนบ.านเพี้ยฟานโนนตุ5นดำเนินการวิเคราะห>ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน> 

ทับซ.อน โดยวิเคราะห>ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน>ทับซ.อนตามมาตรฐาน COSO      

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

เปlนกรอบการวิเคราะห>ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน> ทับซ.อน  

  การวิเคราะห-ความเสี่ยง หมายถึง 

กระบวนการวิเคราะห>ความเสี่ยงที่เปlนระบบในการบริหารปkจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพือ่ลดมลูเหตุข

องโอกาสทีจ่ะทำให.เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน>ทับซ.อน  

  ประเภทของความเสี่ยง แบ5งออกเปlน ๔ ด.าน ดังน้ี 

๑. ความเสี่ยงดAานกลยุทธ- (Strategic Risk: S) หมายถึง             

        ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลเุปgาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ>และ 

เหตุการณ>ภายนอกทีส่5งผลต5อกลยุทธ>ที่กำหนดไว.และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ>ไม5เหมาะสมรวมถึงความไม5สอด 

คล.องกันระหว5างนโยบายเปgาหมายกลยุทธ> โครงสร.างองค>กร ภาวการณ>แข5งขัน 

ทรัพยากรและสภาพแวดล.อมอันส5งผลกระทบต5อวัตถุประสงค>หรือเปgาหมายขององค>กร  
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๒. ความเสี่ยงดAานการดำเนินงาน (Operational Risk: O)        

       เกี่ยวข.องกับประสิทธิภาพประสทิธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสีย่งที่อาจเกิดข้ึนเปlน 

ความเสี่ยงเน่ืองจากระบบงานภายในขององค>กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช./บุคลากร/ 

ความเพียงพอของข.อมลู ส5งผลต5อประสทิธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  

๓. ความเสี่ยงดAานการเงิน (Financial Risk: F)  

 เปlนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณ และการเงิน เช5น การบริหารการเงินที่ไม5ถูกต.อง 

ไม5เหมาะสม ทำให.ขาดประสทิธิภาพ และไม5ทันต5อสถานการณ> 

หรือเปlนความเสี่ยงที่เกี่ยวข.องกับการเงินขององค>การ เช5นการประมาณการงบประมาณไม5เพียงพอ และ 

ไม5สอดคล.องกบัข้ันตอนการดำเนินการ เปlนต.น เน่ืองจากขาดการจัดหาข.อมลู การวิเคราะห> การวางแผน 

 การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช.ในการบรหิารงบประมาณ และการเงินดังกล5าว  

๔.  ความเสี่ยงดAานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 

 เกี่ยวข.องกบัการปฏิบัติตามกฎระเบียบต5างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปlนความเสี่ยง 

เน่ืองจากความไม5ชัดเจน ความไม5ทันสมัยหรือความไม5ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข.อบังคับต5างๆ 

รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร5างสัญญาที่ไม5ครอบคลมุการดำเนินงาน  

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปkจจัยหลกั ๒ ปkจจยั คือ 

  ๑) ปeจจัยภายใน เช5น นโยบายของผู.บริหาร ความซื่อสัตย> จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 

และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือได.ของระบบสารสนเทศ 

การเปลี่ยนแปลงผู.บรหิารและเจ.าหน.าที่บ5อยครั้ง 

การควบคุม กำกับดูแลไม5ทั่วถึง และการไม5ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข.อบงัคับของหน5วยงาน เปlนต.น 

  ๒) ปeจจัยภายนอก เช5น กฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับของทางราชการ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข5งขัน สภาวะแวดล.อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปlนต.น 

  

  ผลประโยชน-ทับซAอน หมายถึง สภาวการณ> หรือข.อเทจ็จริงที่บุคคล ไม5ว5าจะเปlนนักการเมือง 

ข.าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู.บริหารซึง่มีอำนาจหน.าทีเ่จ.าหน.าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน.าที่ในตำแหน5งหน.าที่ 

ที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู5 และส5งผลกระทบต5อประโยชน>ส5วนรวมซึ่งการกระทำน้ันอาจจะเกิดข้ึน 

อย5างรู.ตัวหรือไม5รู.ตัวทั้งเจตนาและไม5เจตนา และมรีูปแบบทีห่ลากหลายไม5จำกัดอยู5ในรูปของตัวเงิน 

หรือทรัพย>สินเท5าน้ัน แต5รวมถึงผลประโยชน>อื่นๆ ที่ไม5ใช5ในรูปตัวเงินหรือทรัพย>สินก็ได. อาทิ 

การแต5งต้ังพรรคพวกเข.าไปดำรงตำแหน5งในองค>กรต5างๆ ทัง้ในหน5วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ 

และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู.มีอำนาจหน.าที่ตัดสินใจให.ญาติพี่น.องหรือบริษัทที่ตนมีส5วนได.ส5วนเสียได. 

รับสัมปทานหรือผลประโยชน> จากทางราชการโดยมิชอบ ส5งผลให.บุคคลน้ันขาดการตัดสินใจทีเ่ที่ยงธรรม 

เน่ืองจากยึดผลประโยชน>ส5วนตนเปlนหลกั ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบน้ีเปlนการกระทำที ่

ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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  การวิเคราะห-ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน-ทับซAอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห> 

ความเสี่ยงที่เปlนระบบในการบริหารปkจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมลูเหตุของโอกาส 

ที่จะทำให.เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน>ทบัซ.อน 

หรือความขัดแย.งระหว5างผลประโยชน>ส5วนตนและผลประโยชน>ส5วนรวมเปlนสำคัญ 

อันเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงอย5างใกล.ชิดกบัการทุจริต กล5าวคือ 

ย่ิงมีสถานการณ>หรือสภาวการณ>ของการขัดกันของผลประโยชน>ส5วนตนและผลประโยชน>ส5วนรวม มากเท5าใด 

ก็ย่ิงมีโอกาสก5อให.เกิดหรือนำไปสู5การทุจริตมากเท5าน้ัน 

  การวิเคราะห>ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน>ทับซ.อนในครัง้น้ีนำเอาความเสี่ยงในด.านต5างๆ 

มาดำเนินการวิเคราะห>ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด.านผลประโยชน>ทับซ.อนของโรงเรียนบ.านเพี้ยฟานโนน

ตุ5น  การวิเคราะห>ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน>ทบัซ.อนน้ี จะช5วยให.โรงเรียนบ.านเพี้ยฟานโนนตุ5น

ทราบถึงความเสี่ยงด.านผลประโยชน>ทบัซ.อนที่เกิดข้ึน และปkจจัยเสี่ยงที่อาจเปlนเหตุทำให.   

 ๑.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน.าที่ของข.าราชการเปlนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 

รับผิดชอบ  ไม5เพียงพอ 

 ๒.การปฏิบัติหน.าที่ไปในทางทีท่ำให.ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

 ๓. การปฏิบัติหน.าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน>ส5วนรวมมากกว5าประโยชน>ส5วนตน 

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร.อมกันน้ี ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปgองกัน ยับย้ังการทุจริต 

ปâดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปgองกันและแก.ไขปkญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

การกระทำผิดวินัยของเจ.าหน.าทีร่ัฐทีเ่ปlนปkญหาสำคัญและพบบ5อยอกีด.วย 
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๒. วัตถุประสงค-  

  ๑. เพื่อสร.าง สบืทอดวัฒนธรรมสจุริต และแสดงเจตจำนงสจุริตในการบริหารราชการให.เกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชน>ส5วนตนกับผลประโยชน>ส5วนรวม  

  ๒. เพื่อแสดงความมุ5งมั่นในการบรหิารราชการโดยใช.หลักธรรมาภิบาล  

  ๓.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ.าหน.าทีร่ัฐ ไม5ให.เกิดการ 

แสวงหาผลประโยชน>ส5วนตัวในตำแหน5งหน.าที่อันมิควรได.โดยชอบตามกฎหมาย ให.ยึดมั่นใน 

คุณธรรมจริยธรรม เปlนแบบอย5างที่ดียืนหยัดทำในสิง่ที่ถูกต.อง เปlนธรรม ถูกกฎหมาย โปร5งใส และตรวจสอบได.  

  ๔. เพื่อสร.างความเช่ือมั่นศรัทธาต5อการบริหารราชการแผ5นดินแก5ผู.รบับริการ ผู.มสี5วนได.ส5วนเสีย 

และประชาชน 
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สFวนที่ ๒ 

การวิเคราะห-ความเสี่ยงดAานผลประโยชน-ทับซAอนในการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนบAานเพ้ียฟานโนนตุFน 

 

๑. การวิเคราะห-ความเสี่ยงดAานผลประโยชน-ทับซAอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห>ความเสี่ยงด.านผลประโยชน>ทับซ.อน เปlนการวิเคราะห>ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดผลกระทบของ 

ความเสี่ยงต5างๆ เพือ่ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห> และจัดลำดับความเสี่ยง 

โดยกำหนดเกณฑ>การประเมินมาตรฐานที่จะใช.ในการประเมินความเสี่ยง ด.านผลประโยชน>ทับซ.อน ได.แก5 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทัง้น้ี 

กำหนดเกณฑ>ในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเปlนข.อมลูเชิงพรรณา ที่ไม5สามารถระบุเปlนตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได. 

เกณฑ-ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปlนประจำ 

๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ5อยครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 

๒ น.อย มีโอกาสเกิดข้ึนน.อยครั้ง 

๑ น.อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ-ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคณุภาพ ท่ีสFงผลกระทบดAานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร.ายแรง  

๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย5างไม5ร.ายแรง  

๓ ปานกลาง สร.างบรรยากาศในการทางานที่ไม5เหมาะสม  

๒ น.อย สร.างความไม5สะดวกต5อการปฏิบัติงานบ5อยครั้ง  

๑ น.อยมาก สร.างความไม5สะดวกต5อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพจิารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของความเสี่ยงแต5ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ>ไว. ๔ ระดับ ดังน้ี 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ชFวงคะแนน 

๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 

๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๘-๑๔ คะแนน 

๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 

๔ ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 

ในการวิเคราะห>ความเสี่ยงจะต.องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได.จาก การพิจารณา 

จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) 

และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได. (Risk Appetite Boundary) โดยที ่

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ-ตFางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ-ตFางๆ 

(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ5งเปlน 4 ระดับ สามารถแสดงเปlน Risk Profile แบ5งพื้นที่เปlน 4 ส5วน (4 Quadrant) ใช.เกณฑ>ในการ จัดแบ5ง 

ดังน้ี 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเ

สี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสีสญัลักษ

ณ- 

เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme) 

๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  

หรือถ5ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส.ม   

ปานกลาง 

(Medium) 

๔–๘ คะแนน ยอมรบัความเสี่ยง 

แต5มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ำ (Low) ๑–๓ คะแนน ยอมรบัความเสี่ยง  สีเขียว       
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ความรุนแรงของผลกระทบ 
(Inpact) 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

๒. การวิเคราะห-ความเสี่ยงดAานผลประโยชน-ทับซAอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

โรงเรียนบ.านเพี้ยฟานโนนตุ5นมีการดำเนินการวิเคราะห>ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ 

เกิดผลประโยชน>ทบัซ.อน ดังน้ี 

๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตFอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน-ทับซAอน 

 - กระบวนงานทีเ่กี่ยวข.องกบัการใช.เงิน และมีช5องทางที่จะทำประโยชน>ให.แก5ตนเองและพวกพ.อง 

 - กระบวนงานทีเ่กี่ยวข.องกบัการใช.ดุลยพินิจของเจ.าหน.าที่ ซึ่งมีโอกาสใช.อย5างไม5เหมาะสม คือ มีการ 

เอื้อประโยชน>หรือให.ความช5วยเหลอืพวกพ.อง การกีดกัน การสร.างอปุสรรค 

 - กระบวนงานที่มีช5องทางเรียกร.องหรือรับผลประโยชน>จากผู.ที่มสี5วนเกี่ยวข.อง ซึง่ส5งผลทางลบต5อผู.อื่น 

ที่เกี่ยวข.อง 

 - กระบวนงานทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติหน.าทีร่าชการ โดยใช.เวลาราชการเพื่อประโยชน>ส5วนตัว 
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๒) โดยมีกระบวนงานท่ีเขAาขFายมีโอกาสเสีย่งตFอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน-ทับซAอน 

 - การใช.วัสดุอุปกรณ>ของทางราชการ อาจมีการนำวัสดุ อุปกรณ>ของทางราชการไปใช.ในเรื่องส5วนตัว 

 - การนำรถยนต>ของทางราชการไปใช.ในเรื่องส5วนตัว 

 - การจัดซื้อจัดจ.าง ทีอ่าจเอื้อประโยชน>ต5อพวกพ.อง 

 - การพจิารณาจัดต้ังงบประมาณอาจเอื้อประโยชน>ให.กบัเพือ่น ญาติพี่น.อง คนรู.จกั 

 - การนำวัสดุครุภัณฑ>หลวงไปใช. 

 - การใช.เวลาราชการไปทำธุระส5วนตัว 

 - การกระทำที่เกิดการละเลยไม5ปฏิบัติตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ ทีเ่กี่ยวข.อง 

 - การคัดเลือกผลงานเพือ่เปlนตัวแทนเข.ารบัรางวัล หรอืเข.าแข5งขัน อาจมกีารเอื้อประโยชน>ในการให.พวก 

  พ.อง เครอืญาติ 

  

๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้หากไมFมีการป{องกันท่ีเหมาะสม 

 - สูญเสียงบประมาณ 

 - ได.วัสดุอปุกรณ> หรือคุณภาพของงานที่จ.างมีคุณภาพต่ำกว5าที่ควรจะเปlน 

 - เปâดช5องทางให.เจ.าหน.าที่ใช.อำนาจหน.าทำให.ผู.ปฏิบัติใช.โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด.วยหน.าที ่

 - เสียช่ือเสียงและความน5าเช่ือถือของหน5วยงาน 

๔) แนวทางการป{องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน-ทับซAอน 

  (๑) การเสริมสรAางจิตสำนึกใหAบุคลากรของโรงเรียนบ.านเพี้ยฟานโนนตุ5น 

รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช5น 

  - การส5งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  - เผยแพร5ค5านิยมสร.างสรรค>ให.แก5เจ.าหน.าที ่

  - จัดโครงการฝ£กอบรมด.านคุณธรรม จริยธรรมให.กับเจ.าหน.าที ่

  - การส5งเสริมให.ผู.บงัคับบัญชา เปlนตัวอย5างที่ดี 

  - อบรมให.ความรู. ให.สามารถแยกแยะระหว5างผลประโยชน>ส5วนตน กับผลประโยชน>ส5วนรวม 

  (๒) การป{องกันเหตุการณ-หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป~นภัยตFอหนFวยงาน เช5น 

  - การแจ.งเวียนหลักเกณฑ>และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปร5งใสและเปlนธรรม 

- การเผยแพร5หลักเกณฑ>การรบัทรัพย>สินหรอืประโยชน>อื่นใด 

  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย5างสม่ำเสมอและต5อเน่ือง 

  - จัดช5องทางการร.องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

  - จัดทำประมวลจริยธรรมของข.าราชการในโรงเรียนบ.านเพีย้ฟานโนนตุ5น  - 

อบรมให.ความรู.เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู.เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
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สรปุผลการวิเคราะห>ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับผลประโยชน>ทบัซ.อน โรงเรียนบ.านเพี้ยฟานโนนตุ5น 

ประจำป§ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 โรงเรียนบ.านเพี้ยฟานโนนตุ5นกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน>ทบัซ.อน จำนวน 4 ประเด็นหลกั ดังน้ี 

   ๑. การใช.อำนาจหน.าที่เรียกรับผลประโยชน>เพื่อให.ได.มาซึง่การเลื่อนระดับตำแหน5งหรอืความดี ความชอบ 

   ๒. การเอื้อประโยชน>ต5อพวกพ.องในการจัดซือ้จัดจ.าง 

   ๓. การนำทรัพย>สินของทางราชการไปใช.ในเรื่องส5วนตัว 

   ๔. การปฏิบัติงานไม5เปlนไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ 

 เมื่อพจิารณาโอกาส/ความถ่ีทีจ่ะเกิดเหตุการณ> (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ของแต5ละปkจจัยเสี่ยงแล.ว จึงนำผลที่ได.มาพจิารณาความสัมพันธ>ระหว5างโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง และผลกระทบ 

ของความเสี่ยงต5อกจิกรรม หรือภารกิจของหน5วยงานว5าก5อให.เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให.ทราบว5ามีความเสี่ยงใดเปlนความเสี่ยงสูงสุดทีจ่ะต.องบริหารจัดการก5อน 

ลำดับ ปeจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความเสี่

ยง 

ลำดับ 

ความเสี่

ยง 

๑ การใช.อำนาจหน.าที่เรียกรับผลประโยชน>เพื่อให.ได.มาซึ่งการเ

ลื่อนระดับตำแหน5งหรือความดี ความชอบ 

๓ ๓ ๙ (๒) 

๒ การเอือ้ประโยชน>ต5อพวกพ.องในการจัดซือ้จัดจ.าง ๒ ๔ ๘ (๓) 

๓ การนำทรัพย>สินของทางราชการไปใช.ในเรื่องส5วนตัว ๑ ๕ ๕  (๔) 

๔ การปฏิบัติงานไม5เปlนไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของ 

ทางราชการ 

๓ ๔ ๑๒ 

 

(๑) 
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แผนภูมิความเสีย่ง (Risk Map) 

5      

4      

3   (2) (1)  

2    (3)  

1     (4) 

 1 2 3 4 5 

 
                           โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

ที่ได.จากการวิเคราะห>ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด.านผลประโยชน>ทบัซ.อน 

สามารถสรปุการวิเคราะห>ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด.านผลประโยชน>ทับซ.อนได. ดังน้ี 

 

ผลการวิเคราะห-ความเสีย่งและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดAานผลประโยชน-ทับซAอน 

ผลการวิเคราะห-ความเสีย่งดAานผลประโยชน-ทับซAอน จัดลำดับความสำคญัของความเ

สี่ยง 

การปฏิบัติงานไม5เปlนไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ ลำดับ 1  (สูงมาก = 12 คะแนน) 

การใช.อำนาจหน.าที่เรียกรับผลประโยชน>เพื่อให.ได.มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน5งห

รือความดี ความชอบ 

ลำดับ 2  (สูงมาก = 9 คะแนน) 

การเอือ้ประโยชน>ต5อพวกพ.องในการจัดซือ้จัดจ.าง ลำดับ 3  (สูง = 8 คะแนน) 

การนำทรัพย>สินของทางราชการไปใช.ในเรื่องส5วนตัว ลำดับ 4  (สูง = 5 คะแนน) 
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 จากตารางวิเคราะห>ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปlน 2 ระดับ คือ  สูง 

และปานกลางโดยสามารถสรุปข.อมูลการวิเคราะห>ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน>ทับซ.อน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาขอนแก5น เขต 1  ประจำป§งบประมาณ 2564  มี ดังน้ี 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปeจจัยความเสี่ยง 

  เสี่ยงสงูมาก (Extreme)  จำเปlนต.องเร5งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ5ายโอนความเสี่ยง 

  

- 

     เสี่ยงสงู (High) จำเปlนต.องเร5งจัดการความเสี่ยง 

และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให.อยู5ในระดับที่ยอมรับได.  

-ปฏิบัติไม5เปlนไปตาม 

ข้ันตอนหรือระเบียบ 

ของทางราชการ 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรบัความเสี่ยง แต5มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  -

การนำทรัพย>สินของท

างราชการไปใช.ในเรื่อง

ส5วนตัว 

-

การเอือ้ประโยชน>ให.กั

บพวกพ.องในการคัดเลื

อกผลงาน 

หรือเปlนตัวแทนของ 

หน5วยงาน 

-การเอื้อประโยชน>ให. 

พวกพ.องในการจัดซือ้

จัดจ.าง 

     ต่ำ (Low)  - - 
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แผนจัดการความเสี่ยงป{องกันผลประโยชน-ทับซAอน 

ของโรงเรียนบAานเพ้ียฟานโนนตุFน



13 
 
3. แผนจัดการความเสีย่งป7องกันผลประโยชน=ทับซAอน                                                                      

ปBจจัยท่ี 

จะเกิดความ 

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูAรับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

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 

1. 
การกระทำท่ี 

เกิดการละเล
ยไมKปฏิบัติตา
มหรือทำตาม
กฎระเบียบข
องทางราชกา
ร 
 

3 4 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

กำชับให7ข7าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

และหลักเกณฑKทีเ่กี่ยวข7องอยOางเครOงครัด 

2. 

เสริมสร7างความรู7ความเข7าใจเพื่อตระหนักถึง

ความถูกต7องในการปฏิบัติงาน 

3. เผยแพรOกฎหมาย กฎ 

ระเบียบและหลักเกณฑKทีเ่กี่ยวข7องผOานทางเ

ว็บไซตKของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ

ถมศึกษาขอนแกOน เขต 1 

เพื่อให7ข7าราชการครูและบคุลากรทางการศึก

ษาสามารถเข7าถึงข7อมูลดังกลOาวได7งOายข้ึน 

 

 

         

ทุกกลุKมงาน

ท่ีเก่ียวขAอง 
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4.ควบคุม กำกับ 

ดูแลการให7ข7าราชการครูและบุคลากรทางกา

รศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข7อบงัคับ 

ตามคูOมือป[องกันผลประโยชนKทับซ7อนของสำ

นักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอน

แกOน เขต 1 อยOางเครOงครัด 

2. 

การใชAอำนาจ

หนAาท่ีเรียกรับ

ผลประโยชน=เ

พ่ือใหAไดAมาซึ่ง

การเลื่อนระดั

บตำแหนKงหรื

อความดี 

ความชอบ 

 

 

3 3 9 1. แตOงต้ังคณะกรรมพิจารณา 

จากผู7ที่ไมOมสีOวนได7สOวนเสีย 

2. ควบคุม กำกับ 

ดูแลดูแลการดำเนินการตามคูOมือการดำเนิน

งานตามข7อร7องเรียน 

ร7องทกุขKของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร

ะถมศึกษาขอนแกOน เขต 1 อยOางเครOงครัด 

เพื่อให7ข7าราชการปฏิบัติหน7าที่อยOางเต็มควา

มสามารถไมOมากรละเว7นการปฏิบัติหน7าที่แล

ะการประพฤติมิชอบ 

เพื่อให7มีการยึดถือปฏิบติัที่ดี 

3. ควบคุม กำกับ 

ดูแลให7ข7าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคูO

มือผลประโยชนKทบัซ7อนของสำนักงานเขตพื้

 

 

        ทุกกลุOมงาน

ที่เกี่ยวข7อง 
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นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 1 

อยOางเครOงครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปBจจัยท่ี 

จะเกิดความเ

สี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผูAรับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

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 
 

3. 

การเอ้ือประโ

ยชน=ตKอพวก

2 4 8 
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให7ข7าราชการ 

และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกบัค

วามโปรOงใส การเสริมสร7าง คุณธรรม 

 
 

 
       

ทุกกลุOมงาน

ที่เกี่ยวข7อง 
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พAองในการจัด

ซื้อจัดจAาง 

จริยธรรม 

เพื่อให7ข7าราชการถือปฏิบัติอยOางเครOงครัด 

2. ควบคุม กำกับ 

ดูแลการประกาศหลักเกณฑKการปฏิบัติเกี่ยว

กับข7อร7องเรียน 

การละเว7นการปฏิบัติหน7าที่และการประพฤ

ติมิชอบ เพื่อให7ยึดถือปฏิบัติ 

3. ควบคุม กำกับ 

ดูแลให7เจ7าหน7าที่ผู7ปฏิบัติงานด7านพสัดุและบุ

คลากรทีเ่กี่ยวข7องกับการจัดซื้อจัดจ7าง 

รับรองถึงความไมOเกี่ยวข7องสัมพันธKกบัผู7เสน

องานในการจัดซื้อจัดจ7าง 

4. 

สOงเสริมการมสีOวนรOวมในการดำเนินการป[อง

กันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ให7ครอบคลุม และทั่วถึงมากย่ิงข้ึน 

เพื่อรOวมสร7างแนวทางและมาตรการในดOาเนิ

นการสร7างจิตสำนึกให7ข7าราชการรงัเกียจ 

การทจุริตทกุรปูแบบ 
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4. 

การนำทรัพย=

สินของทางรา

ชการไปใชAใน

เร่ืองสKวนตัว 

1 5 5 1. แจ7งแนวปฏิบัติมาตรการใช7วัสดุ 

ครุภัณฑKของทางราชการ 

2. จัดทำบัญชีการเบิกใช7วัสดุ ครุภัณฑK 

3. ควบคุม 

กำกับดูแลให7มีการดำเนินงานตามมาตรการใ

ช7วัสดุ ครุภัณฑKอยOางเครOงครัด 

4. ควบคุม กำกับดูแล ให7ข7าราชการ 

บุคลากรในสำนักงานเขตปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข7อบังคับ 

ตามคูOมือการป[องกันผลประโยชนKทบัซ7อนแล

ะประมวลจริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่ก

ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 1 

5. 

จัดประชุมแยกแยะผลประโยชนKสOวนตนกับผ

ลประโยชนKสOวนรวมที่อาจเปaนผลประโยชนKทั

บซ7อน 

 

  
 

 
      

 

ทุกกลุOมงาน

ที่เกี่ยวข7อง 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

ภาพประชุมเพ่ือประเมินความเสี่ยงท่ีอาจก;อให>เกิดการทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชนCทับซ>อนในการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนบ>านเพ้ียฟานโนนตุ;น ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 


