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 คํานํา 

เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจาก สาเหตุต่างๆ ท่ีค้นหาต้นตอท่ี
แท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจําเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการ ทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็น
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา และเป็นมาตรการของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ และสามารถ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา จึงได้ทําการประเมินความเส่ียงการทุจริตในโรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดย คัดเลือกกระบวนงาน จํานวน ๑ 
กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเส่ียงการทุจิตใน ๓ ด้าน คือ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี และความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกําหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกัน
ความ เส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และจัดทําแผนบริหารความเส่ียง ท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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                                                      ส่วนที่ 1 

                                                         บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล  

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในต่ำ แหน่งหน้าท่ีไป
แทรกแซงการใช้ ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมใน
การปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำ ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ใน  รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย  

โรงเรียนหนองหลวงศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ  การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความ
เส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way  Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน   

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการ
บริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจาก 
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน   

ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพัน ธกิจในภาพ รวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ 
กลยุทธ์ที่กำาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหวา่ง



นโยบาย  เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง
เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/
ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน โครงการ   

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ  และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่
ทันต่อสถานการณ์ หรือ เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณ
ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ ขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดทำ รายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว   

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญา ท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน   

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง  ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีใน
ตำแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะ
เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ัง
พรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการท่ี
บุคคลผู้มีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึด



ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้ เป็นการกระทำท่ีผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ   

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะ
ทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนีน้ำเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ  มาดำเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the  Tread 
way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนหนองหลวงศึกษาทราบถึงความเส่ียง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำให ้  

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และ  การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยงัสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยบัยั้งการ
ทุจริต ปิดโอกาส การทุจริต และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระท าผิด วินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

2. วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้
เกิด  ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   

2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   

3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่าง ท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้   

4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน 



        ส่วนที่ 2  
                                              การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ

ของความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำ 
ดับความเส่ียง  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) 
และระดับความเส่ียง ท้ังนี้  กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็น
ตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้  
                   เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

      เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 
(บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานท่ีไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 



1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดย
พิจารณา  จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ลำดับ 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 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จาก การ
พิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ี
เกิดขึ้น (Impact)  และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี  

          ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x 
Impact)  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง  ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก 
(Extreme)  

15-25 คะแนน  มีมาตรการลดและประเมินซ้าหรือถ่ายโอน
ความเส่ียง  

สีแดง 

เส่ียงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม 

ปานกลาง 
(Medium)  

4–8 คะแนน  ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ ควบคุม
ความเส่ียง  

สีเหลือง 

ต่ำ (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว 



 

 
                         ตารางระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk)  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest)   โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - 
กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ เอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  

- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่น ท่ีเกี่ยวข้อง  

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง  

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 ความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact ) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( Likelihood ) 

1          2           3          4          5 

    1                  2                   3                   4                    5 



2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน - การรับ – จ่ายเงิน  
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน  

- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ  

- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือ
ขายสินค้า - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์  
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  

      - การจัดหาพัสดุ  
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  

- การเบิกค่าตอบแทน  

- การใช้รถราชการ  

- ฯลฯ  

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  

- สูญเสียงบประมาณ  

- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าท่ีให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบ
ด้วยหน้าท่ี - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน  
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนหนองหลวงศึกษาทุกรูปแบบ เช่น  
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี  

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี  

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างท่ีดี  

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนหนอง
หลวงศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  



- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

โรงเรียนหนองหลวงศึกษากำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จำนวน 4 ประเด็น
หลัก ดังนี้  

1. กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี   

  2. การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์  

  3. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  

  4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact)  ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วจึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
และผลกระทบ ของความเส่ียงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับ
ใดในตารางความเส่ียง  ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน  

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

1 กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าท่ี 4 5 20 (1) 

2 การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์  3 5 15 (2) 

3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  3 4 12 (3) 

4 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  2 4 8 (4) 

 

 
 



 
 
 
 
แผนภูมิความ เสี่ยง (Risk Map)  
 

 

 

 

 

 

 
  

จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเส่ียงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

  (2) (1) 
 

 
(4) (3)   

     

     

     
ความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact ) 1          2           3          4          5 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( Likelihood ) 

    1                  2                   3                   4                    5 



 

 
 

   ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง 

และ  ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง  มาตรการกำหนด  ปัจจัยความเสี่ยง 

        เส่ียงสูงมาก      
       (Extreme)  

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง  

มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย 
โอนความเส่ียง 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าท่ี  
- การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชน์ 

        เส่ียงสูง  
        (High)  

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง  

และมีมาตรการลดความเส่ียง เพื่อให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้  

- การเบิกจ่ายงบประมาณ  

ท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี  ลำดับ 1 (สูงมาก = 20 คะแนน) 

การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์  ลำดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ลำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน) 

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลำดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 



         ปานกลาง      
        (Medium)  

ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการควบคุม 
ความเส่ียง  

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

       ต่ำ(Low)  -  - 

3. มาตรการและแนวด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



ปัจจัยที ่
จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการ 
และการดำเนินการใน

การบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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.กระบวนงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
การใช้ดุลย
พินิจของ 
เจ้าหน้าที่ 

4 5 20 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจ 
1. ควบคุม ก ากับ ดูแล
ให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให ้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ราชการและแนว
ทางการ 
ด าเนินงานใน
หน่วยงานอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแล
ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการ 
ด าเนินงาน จัดท า
รายงานสรุปการ
ปฏิบัติงานและเสนอ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกคร้ัง 

         กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

2. การใช้
อำนาจหน้าที่ 
เรียกรับ
ผลประโยชน์ / 
การให้และการ
รับของขวัญ 
สินน้ำใจเพื่อ 
หวัง
ความก้าวหน้า 

3 5 15 มาตรการป้องกันการ
รับสินบน 
1. ควบคุม กำกับ ดูแล
ให้ข้าราชการ บุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตของ 
โรงเรียนหนองหลวง
ศึกษาเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแล
ให้ข้าราชการ บุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามกฎ 

         กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 



ระเบียบ ข้อบังคบั เร่ือง
การรับของขวัญสินน้ำใจ
อย่างเคร่งครัด 
 3. ควบคุม กำกับ ดูแล
ให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏบิัติ 
ตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนโรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา 

3. การเบิกจ่าย 
งบประมาณที่
ไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

3 4 12 มาตรการการความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
1. ควบคุม กำกับ ดูแล
ให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏบิัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง 
อย่างเคร่งครัด 
 2. ควบคุม กำกับ ดูแล
ข้าราชการ และ
บุคลากร ใหป้ฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเก่ียวกับข้อ 
ร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และ
การประพฤติมิชอบ 
อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

4. การเอ้ือ
ประโยชน์ 
ต่อพวกพ้องใน
การจัดซื้อจัด
จ้าง 

2 4 8 มาตรการการความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 1. ควบคุม กำกับ ดูแล
ให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏบิัติตาม
นโยบายเก่ียวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม กำกับ ดูแล
การประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเก่ียวกับข้อง

         ทุกกลุ่มงาน 



*ไตรมาสท่ี4 อยู่ในระหว่างดำาเนินการ 
 
 

 

ร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที ่
และการประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
 3. ควบคุม กำกับ ดูแล
ให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏบิัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการด่าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ใหค้รอบคลุม 
และทั่วถึงมากยิง่ขึ้น 
เพื่อร่วมสร้างแนวทาง
และมาตรการในด่าเนิน
การสร้างจิตส านึกให้
ข้าราชการรังเกียจการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 



               ภาคผนวก 

 



 



 
 

   

   


