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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในก ารปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที ่จงใจกระทำ
ความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื ่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป ็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธก ิจในภาพรวมที ่ เก ิดจากเปล ี ่ยนแปลงของสถานการณ์และเหต ุการณ์ภายนอกที ่ส ่งผลต่อ  
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด ้านการดำเน ินงาน (Operational Risk: O) เกี ่ยวข้องกับประสิทธ ิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณ ไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม 
และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  



 

  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตั วหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การ
กระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่ างๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา การ 
 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้   
 
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที ่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที ่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื ่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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 พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และ
เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
 

  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที ่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั ่นในคุณธรรมจริยธรรม              
เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวน
เงินที่ชัดเจนได ้

 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
   

 

 

4 



 

ระดับของความเสี่ยง (Degree 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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี ่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที ่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

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

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
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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) 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
    โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน และมีช่องทางท่ี
จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
              - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และงบประมาณ 
              - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 - เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้มาติดต่อราชการ 
 - การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
     - การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ  
     - การเบิกค่าตอบแทน 
     - การใช้รถราชการ 
     - การจัดซื้อจัดจ้าง และการหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
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 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
  - งานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด 
  - ขาดความสามัคคีในหน่วยงาน 
  - สิ้นเปลืองงบประมาณทางราชการ 
 

 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนโนนสะอาด รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
 - ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรภายในโรงเรียน 
 - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงเรียน 
 - การสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
 - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสำนักงาน 
  - จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
  - ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน 
 
 

       (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
       - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - การวางมาตรการในการปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์
อย่างเคร่งครัดและเสมอภาค 
  
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2563 
 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน  4  ประเด็นหลัก 
ดังนี้   
   1. การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
   2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   3. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
       4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
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 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 4 5 15 (1) 
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 3 4 12 (2) 
3 การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน 
2 4 8 (3) 

4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ  

2 3 6 (4) 

 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5    (1)   

4  (3) (2)   

3  (4)    

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 

  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ลำดับ 1  (สูง = 15 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 2  (สูง = 12 คะแนน) 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ 
ส่วนตน 

ลำดับ 3  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ลำดับ 2  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโนน
สะอาดวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
  

การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

     เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทาง
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

     ต่ำ (Low) - - 
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                3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. การใช้เวลา
ราชการเพื่อ
ประโยชนส์่วนตน 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552  
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัตติามคูม่ือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของโรงเรียน 
 

         

 

2. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

3 3 9 1. ควบคุม กำกับ ดูแลใหเ้จ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจดัจ้าง จัดทำ
รายงานสรุปการจดัซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และเสนอให้ผู้อำนวยการรับทราบทุกครั้ง 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้าง รับรองถึง
ความไมเ่กี่ยวข้องกับผู้เสนองานการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
3. ควบคุม ดูแล ให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัตติาม พ.ร.บ.การจดัซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

3. การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของทาง
ราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชนส์่วนตน 

2 3 6 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552  
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือประมวลจรยิธรรม
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 
ในโรงเรียน.......... พ.ศ. 2563 
 
 

         

 

4. การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

2 2 4 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบกิจ่ายกร
เงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัตติามประกาศหลกัเกณฑ์
การปฏิบัตเิกี่ยวกับข้อร้องเรยีน การละเว้น 
การปฏิบัตหิน้าท่ีและการประพฤตมิิชอบ
อย่างเคร่งครัด 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



 

                                                    คำสั่งโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา               
ที่   92  / 2563            

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจำปีงบประมาณ  2563      

 ................................................... 
   

         เพ่ือให้การดำเนินงานคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ   ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3   
พ.ศ.  2560 - 2564   “ สังคมไทยมีวินัยโปร่งใส  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาให้ความสำคัญ ได้เตรียมการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  อาศัยอำนาจ  ตามมาตรา 39   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    พุทธศักราช   2546   แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)   พ.ศ. 2553   (ฉบับที่  3)   
พ.ศ. 2562    มาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  2547  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2551  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562  คำสั่ง  สพฐ.  ที่ 109 / 
2550    เรื่อง    มอบอำนาจการปฏิบัติราชการเก่ียวกับลูกจ้างประจำ    สั่ง  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์   2550  และ
คำสั่ง  สพฐ. ที ่1626 / 2551   เรื่อง  มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  สั่ง  ณ วันที ่ 22  
ธันวาคม  2551  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติ-งาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปี
งบประมาณ  2563    ดังต่อไปนี้  

1.    คณะกรรมการอำนวยการ                 ประกอบด้วย     
       1.1. นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์            ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา        ประธานกรรมการ        
       1.2. นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ           หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                   รองประธานกรรมการ 
       1.3. นางศิริพร  เนาวะเศษ                หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                               กรรมการ 
       1.4. นายจักรี  สุนทริยานนท์              หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ                          กรรมการ 
       1.5. นายวิทูร  หาดขุนทด                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                             กรรมการ      
       1.6. นางกรรณิการ์  ชนะหาญ            ครูชำนาญการพิเศษ                      กรรมการและเลขานุการ 
       1.7. นายสมกลิ่น  ชินรตัน์                 ครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
       1.8. นางสาวจินตนา  แสนบูราณ         อัตราจ้างครูรายเดือน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
มีหน้าที่     วางแผน  ให้คำปรึกษา  ชี้แนะ   เสนอแนะ   วินิจฉัย  สั่งการ  การดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยง          
การปฏิบัติงาน  ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   ประจำปีงบประมาณ  2563    ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ   ตามที่ได้รับมอบหมาย      

2.    คณะกรรมการดำเนินงาน                   ประกอบด้วย       
      2.1.  นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ             ครู ชำนาญการพิเศษ                         หวัหน้า 
      2.2.  นางศิริพร  เนาวะเศษ                  ครู ชำนาญการพิเศษ                          ผู้ช่วย  
      2.3.  นายจักรี    สุนทรยิานนท์             ครู ชำนาญการพิเศษ                           ผู้ช่วย 
      2.4.  นายวิทูร  หาดขุนทด                   ครู ชำนาญการพิเศษ                           ผู้ช่วย 



 

      2.5.   นายเจมบอลย์  อักษร                       ครู ชำนาญการพิเศษ                           ผูช้่วย          
      2.6.   นางชฎารัตน์  พิมสิม                        ครู ชำนาญการพิเศษ                           ผู้ชว่ย            
      2.7.   นายวีระศักดิ์  หิรัญคำ                       ครู ชำนาญการพิเศษ                          ผูช้่วย 
      2.8.   นางสาวสมควร  ขนชัยภูมิ                  ครู ชำนาญการพิเศษ                           ผูช้่วย  
      2.9.   นางจันทร์เพ็ญ  มงคลจิต                    ครู ชำนาญการพิเศษ                           ผูช้่วย 
      2.10. นายสมกลิ่น  ชินรตัน์                         ครู ชำนาญการพิเศษ                          ผูช้่วย 
      2.11. นางกรรณิการ์  ชนะหาญ                    ครู ชำนาญการพิเศษ                          ผูช้่วย 
      2.12. นายบุญชอบ  พานอะนันต์                  ครู ชำนาญการ                                 ผูช้่วย 
      2.13. นายสุนทร  สุขุม                              ครู                                                ผู้ชว่ย 
      2.14. นางสาวศิริลาวลัย ์ รบไพรินทร์ ศิริวงศ์    ครู                                                ผูช้่วย  
      2.15. นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์                   ครู                                                ผูช้่วย 
      2.16. นางเฉลิมวรรณ์  หิรัญคำ                     พนักงานราชการ                               ผู้ช่วย  
      2.17. นางสาวสุกัญญา  ศรีสุนทร                  พนักงานราชการ                               ผูช้่วย  
      2.18. นางสาวลัดดาวัลย ์ แสนโคตร              อัตราจ้างครูรายเดือน                          ผูช้่วย  
      2.19. นายพงศธร  อ้อนอุบล                       อัตราจ้างครูรายเดือน                          ผูช้่วย  
      2.20. นางสาวรชัฎาภรณ์  หาชัยภูมิ               อัตราจ้างครูรายเดือน                         ผูช้่วย   
      2.21. นางสาวกุลเกต  เพ็ชรรัตน์                  อัตราจ้างครูรายเดือน                          ผูช้่วย 
      2.22. นางสาวจินตนา  แสนบูราณ                อัตราจ้างครูรายเดือน                          ผูช้่วย 
      2.23. นายพลศาสตร์  ราชานนท์                  อัตราจ้างครูรายเดือน                          ผูช้่วย 
      2.24. นายสรุเชษฐ์  สุนทริยานนท์                 เจ้าหน้าที่ธุรการ                                ผู้ช่วย  
      2.25. นายศรันย์ภัทร  คงสำพันธ์                  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                                ผูช้่วย  
      2.26. นางสาวจุฑารัตน์  วงษา                     นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     ผูช้่วย  
      2.27. นายสุเวท  บุญคง                             พนักงานขับรถ                                  ผู้ชว่ย    
      2.28. นายประจวบ  ศรสีุนทร                      ช่างสี                                             ผู้ช่วย                   

มีหน้าที ่    ระดมความคิดเห็น  วิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน  ที่อาจก่อความทุจริต หรือก่อให้เกิดความขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  และนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปจัดกิจกรรม  เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
          

            ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  เพ่ือให้
เกิดผลดีแก่ทางราชการและชื่อเสียงของโรงเรียนสืบไป    
 

                      ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   10   สิงหาคม    พ.ศ.   2563      
 

                                          สั่ง   ณ  วันที่   11   สงิหาคม  พ.ศ.   2563    
 

 
 

 
                                                             (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา                       
 



 

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง การทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 


