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ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
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ส่วนที1่ 
บทนำ 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 การมีผลประโยชน์ทบัซ้อนถือเปน็การทจุริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปน็การแสวงห า
ผลประ โยชน์ ส่วนบคุคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริ ยธรรมด้วยการใช้อ ำนาจในต าแหน่งหน้าท่ี
ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ ใน กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท ำ ใหเ้กิด  
การละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบติัหน้าที่สาธาร ณะ ขาดความเป็น  อิสระ  ความเปน็กลาง และความ       
เปน็ธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท ำใหผ้ลประโย ชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบนัและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผล ทางการเงิน 
คุณภาพการใหบ้ริการ ความเปน็ธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาค ต ต้ังแต  ่
องค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามทา่มกลางผู้ที่จงใจกระ ทำความผิด  ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่  ความรู้ในเร่ืองดังกล่าวอีกเปน็จ ำนวนมากจนน าไป ไปสู่การถูกกล่าว หา 
ร้องเรียนเร่ืองทจุริตหรือถูกล งโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือความขัดแย้งกัน  
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflictofinterest : COI) เปน็ประเด็นปญัหา  
ทางการบริหารภาครัฐในปจัจุบนัที่เปน็บอ่เกิดของปญัหาการทจุริตประพฤติมิชอบ  ในระดับท่ี รุนแรงขึ้น 
และยังสะทอ้นปญัหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

 โรงเรียน โนนสูงพิทยาคาร  ดำเนินการวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวก  ับการ ปฏิบติังานที่  
อาจเกิดผลประโยชนบการ ทบัซ้อน โดยวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบติังานที่อาจเกิด  
ผลประโยชน์ทบัซ้อนตามมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เปน็กรอบ การวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการวิเคราะหค์วามเส่ียงที่เปน็ระบบ  
ในการบริหารปจั จัย  และควบคุมกระบวนการปฏิบติั งานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท ำใหเ้กิด  
ความเสียหายจากการปฏิบติัท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
  ประเภทของความเส่ียงแบง่ออกเปน็ 4 ด้าน ดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับ  
การบรรลุเปา้หมายแ ละ พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก  
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ ก าหนดไว้ และ การปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน  
ระหว่างนโยบาย เปา้หมายกลยุทธ์ โคร งสร้าง องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเปา้หมายขององค ์กร 
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 2. ความเสี่ยงด้านการด ำเนินงาน  (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับ  
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  หรือผลการปฏิบติังาน โดยความเส่ีย งที่อาจเกิดขึ้นเปน็ความเส่ียงเนื่องจากระบบ  
งานภายในขององค์กร /กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บคุลากร /ความเพียงพอของข้อมูล 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

 3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ  (Financial Risk: F) เปน็ความเส่ียงเกี่ยวกับ  
การบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท ำใหข้าดประสิทธิภาพ 
และไม่ทนัต่อสถานการ ณ์ หรือเป็น ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น  การประมาณการ 
งบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้ องก ับข้ันตอนการด า เนินการ เปน็ต้น เนื่องจากขาดก ารจัดหาข้อมูล 
การวิเคราะหก์ารวางแผนการควบคุม และการจัดท ำรายงาน เพื่อน ำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ 
และการเงินดังกล่าว 

 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบติัตามกฎระเบยีบต่างๆ โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเปน็คว ามเส่ียง  เนื่องจ าก
ความไม่ทนัสมัยหรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับต่างๆ รวมถึงการท ำ
นิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาท ี่ไม่ครอบคลุม การด าเนินงาน 

 สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปจัจัยหลัก 2 ปจัจัย คือ 
 1) ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร ควา มซ่ือสัตย์ จริยธรรม คุณภาพ  

ของบคุลากรและการ  เปล่ียนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร  
และเจ้าหน้าที่บอ่ยควบคุม บ่อยครั้งการควบคุมก า กับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบยีบหรือข้อบงัคับของหน่วยงาน เปน็ต้น 

 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับของทาง ราชการ การเปล่ียนแปลง  
ทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปน็ต้น 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเทจ็จริงที่บคุคล ไม่ว่าจะเปน็  
นักการเมื อง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้ บริหารซ่ึงมีอ ำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบติัหน้าที่  
ในตำแหน่งหน้าท่ี ท่ีบุคคล นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงการกระท ำนั้น 
อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ต  ัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย  
ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัว เงินหรือทรัพย์สินเทา่นั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน  
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาท ิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ำรงตำแหน่ง ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และบริษัทจ ำ กัดหรือการที่บคุคลผู้มีอ ำ นาจหน้าที่ตัดสินใจ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย  
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลใหบ้คุคลน  ั้นขาดการ ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม 
เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเปน็หลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก ารกระท าแบบนี้ เปน็การกระท ำ
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้ อน จึงหมายถึง 
กระบวนการวิเคราะหค์วามเส่ียง  ที่เปน็ระบบในการบริหารปจัจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบติังาน  
เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท ำให ้เกิดความเสียหาย  จากการปฏิบติังานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมเปน็ สำคัญ อันเกี่ยวเนื่อง  
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทจุริต กล่าวคือ ย่ิงมีสถานการณ์ หรือสภาวะการณ์ของการ ขัดกันของ  
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเทา่ใด ก็ย่ิงมีโอกาสก่อใหเ้กิดหรือน ำไปสู่การทุจริตมาก
เทา่นั้น 

 
 การวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั บซ้อนในคร้ังนี้น ำเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ 

มาดำเนินการวิเคราะหต์ามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนของโรงเรียนโนนสูงพิทยา
คาร การ วิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับผล ประโยชน์ทบัซ้อนนี้ จะช่ วยใหโ้รงเรียน โนนสูงพิทยาคา
รทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เกิดขึ้น และปจัจัยเส่ียงที่อาจเปน็เหตุทำให ้

 1. การปฏิบติัราชการตามอ ำนาจหน้าที่ของข้าราชการเปน็ไปในลักษณะที่ขาดหรือ  
มีความร ับผิดชอบไม่เพียงพอ 

 2. การปฏิบติัหน้าที่ไปใ นทางที่ทา่ใหป้ระชาชนขาด ความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความ มี
จริยธรรม 

 3. การปฏิบติัหน้าที่โดยการขาดการค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปอ้งกัน ยับย้ังการทจุริต ปดิโอกาสกาสการทุจริต 
และเพื่อก ำหนดมาตรการหรือแนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการทจุริตประพฤติมิชอบ การกระท ำ
ผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เปน็ปญัหาสำคัญและพบบอ่ยอีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเ้กิ ด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบติัราช การของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ใหเ้กิด การ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ใหยึ้ดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม 
ที่ดียืนหยัดทำในส่ิงที่ถูกต้อง เปน็ธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 
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ส่วนที2่ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (RiskAssessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะหค์วามเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน เปน็การวิเคราะหร์ะดับโอกาสที่จะเกิด 
ของความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห ์และ จัดลำด ับ
ความเส่ียง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ  (Impact) 
และระดับความเส่ียง ทั้งนี้ ก ำ หนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปน็ข้อมูลเชิ งพรรณนา
ทีไ่ม่สามารถระบเุปน็ตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก   มีโอกาสเกิดขึ้นเปน็ประจ า 
4 สูง   มีโอกาสเกิดขึ้นบอ่ยคร ั้ง 

3 ปานกลาง   มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร ั้ง 
2 น้อย   มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร ั้ง 
1 น้อยมาก   มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรนุแรงของผลกระทบ  (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน  
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบายรายวิชา 
5 สูงมาก   ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง   ถูกลงโทษทางวินยัอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง   สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย   สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบติังานบอ่ยคร ั้ง 
1 น้อยมาก   สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบติังานนานๆ คร ั้ง 

 
 ระดับของความเส่ียง  (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส ำคัญในการบริหารความเ ส่ียง 
โดยพิจารณ าจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) กับระดับความรุนแรง  
ของผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง  ช่วงคะแนน 
1 ความเสีย่งระดบัสงูมาก (Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน 

3 ความเส ีย่งระดบัปานกลาง  (Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

  ในการวิเคราะหค์วามเส่ียงจะต้องมีการก ำหนดแผนภูมิคว ามเส่ียง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่
 

ระดับความเสี่ยง=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆxความรนุแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

 
ซ่ึงจัดแบง่เปน็  4 ระดับ สามารถแสดงเปน็  Risk Profile แบง่พื้นที่เปน็  4 ส่วน (4 Quadrant) 
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบง่ ดังนี ้
 
 ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความ   มาตรการกำหนด  การแสดงสีสัญลักษณ์ 
   เสี่ยง        
 เส่ียงสูงมาก (Extreme)  15-25 คะแนน   มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  สีแดง   
      หรือถ่ายโอนความเส่ียง     

 เสีย่งสงู (High)  9-14 คะแนน   มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม   
 ปานกลาง (Mediun)  4-8 คะแนน   ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง 
 สีเหลือง   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (RiskAssessment for Conflict of Interest) 
โรงเรยีนโนนสูงพิทยาคาร 
  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร มีการดำเนินการวิเคราะหค์วามเ ส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบติังานที่อ าจ
เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน ดังนี ้
  1) การพิจารณากระบวนงานที่มโีอกาสเสี่ ยงต่อการทุจรติ หรอืที่อาจเกิดผลประโยชน์    
ทับซ้อน 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท ำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและ   
พวกพ้อง 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้า หน้าที่ ซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เ หมาะสม 
คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือใหค้วามช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
  - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโย ชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทาง
ลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5 
 

5 
  

10 
  

15 
  

20 
  

25 
 

          

4 
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  2) โดยมกีระบวนงานที่เข้าข่ายมโีอกาสเสี่ยงต่อการทุจรติ หรอืที่อาจเกิดผลประโยช  ์    
ทับซ้อน 
  - การรับ– จ่ายเงิน 
  - การบนัทกึบญัชีรับ–จ่าย/ การจัดทำบญัชีทางการเงิน 
  - การจัดซ้ือจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
  - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบติัผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
  - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - การปฏิบติังานของเจ้าหน้าทีไ่ม่เปน็ไปตามขั้นตอนและระเบยีบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  - การสรรหาบคุคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การเบกิจ่ายเงินตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  - การเบกิค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - การเล่ือนและแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษามีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  
  - การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
  3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไมม่กีารป้องกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปดิช่องทางใหเ้จ้าหน้าที่ใช้อ ำนาจหน้าทำใหผู้้ปฏิบติัใช้โอกาสกระ ท าผิดในทางม  ิชอบด้วย
หน้าท่ี 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
  4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสรมิสรา้งจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรยีนโนนสูงพิทยาคารรงัเกียจการทุจรติทุก 
รปูแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมและสร้างความตระหนักการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบคุลากรโรงเรียน 
โนนสูงพิทยาคาร 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรการต่อต้านทจุริตใหแ้ก่เจ้าหน้าที ่
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมใหก้ับเจ้าหน้าที ่
  - การส่งเสริมใหผู้้บงัคับบญัชา เปน็ตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรอืพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต  อหน่วยงาน 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบคุคลที่โปร่งใสและเปน็ธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
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  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบติังานของบคุลากรโรงเรียนโนน
สูงพิทยาคารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
สรปุผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรยีน โนนสูงพิทยาคาร  ประจำปี       
พ.ศ. 2563 
  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ก าหนดความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั บซ้อน 4 ประเด็นหลัก  
ดังนี้ 
  1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เปน็ไปตามระเบยีบ 
  2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์
  3. การเบกิจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบยีบ 
  4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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  เมื่อพิจารณาโอกาส /ความถี่ที่จะเกิดเหตุ การณ์  (Likelihood) และความรุนแรง  
ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปจัจัยเส่ียงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์  
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของ ความเส่ียงต่อกิจกรรม 
หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อใหเ้กิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางควา มเส่ียง ซึ่ง จะทำ
ใหท้ราบว่ามีความเส่ียงใดเปน็ความเส่ียงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 

 
ล าดับ   ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจรติ   โอกาส   ผลกระทบ 

  
ระดับ 

ความเสี่ยง   
ล าดับ 

ความเสี่ยง  
1   กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เปน็ไปตามระเบียบ 4  5  20  (1)  
2   การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์ 3  5  15  (2)  
3   การเบกิจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3  4  12  (3)  
4   การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 2  4  8  (4)  

 
 แผนภูมคิวามเสี่ยง (Risk Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood) 

  จากแผนภูมิความเส่ียง  (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะหค์วามเส่ียง  
และจัดลำดับความสำคัญของ ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะหค์วามเส่ียง  
และจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนได้ ดังนี ้

5   (2) (1)  

4  (4) (3)   

3      

2      

1      
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เปน็ไปตามระเบยีบ ลำดับ 1 (สูงมาก= 20 คะแนน) 
การใชอ้ำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์ ลำดับ 2 (สูงมาก= 15 คะแนน) 

การเบกิจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบยีบ ลำดับ 3    (สูง= 12 คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง ลำดบั 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
  จากตารางวิเคราะหค์วามเส่ียง สามารถจ ำแนกระดับความเส่ียงออกเปน็  3 คือ สูงมาก สูง 
และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบติังานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ประจำปงีบประมาณ 2563 มี ดังนี้ 

  ระดับความเสี่ยง   มาตรการก าหนด   ปัจจัยความเสี่ยง  
  

 เส ีย่งสงูมาก (Extreme) 
  

จำเปน็ต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
 
- กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง      

     มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ ่าย  ไม่เปน็ไปตามระเบยีบ 
     โอนความเส่ียง  - การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ 
        ผลประโยชน ์
   เส่ียงสูง (High)   จำเปน็ต้องเร่งจัดการความเส่ียง  - การเบกิจ่ายงบประมาณ 
     และมีมาตรการลดความเส่ียง เพื่อให ้อยู่ใน  ที่ไม่ถูกต้องตามระเบยีบ 
     ระดับที่ยอมรับได้    
  

 ปานกลาง (Medium) 
  

ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการควบ 
 
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง      

     ความเส่ียง  ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
   ต่ า (Low)  -  -  
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3.   แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรามาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

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.กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

4 5 20 1.   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
อย่างเคร่งครัด 
2.   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจีดจ้าง  จัดท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
ทุกครั้ง 
3.   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
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ปัจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรามาส 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.กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

4 5 20 4.   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

          

2.   การใช้อ านาจ
หน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์/การให้
และการรับของขวัญ
สินน้ าใจเพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตของส าหนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างเคร่งครัด 
2.   ควบคุม ก ากับ ดูแล ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ
อย่างเคร่งครัด 
3.   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ปัจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรามาส 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. การเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

3 4 12 1.   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
2.   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีและประพฤติมิชิบ อย่าง
เคร่งครัด 

          

4.   การเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 4 8 1.   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม  
จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
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ปัจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรามาส 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. การเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

3 4 12 2.   ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
ประพฤติมิชิบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3.   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
4.   ส่งเสริมการมีส่วนร้วในการด าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตปละประพฤติ
มิชิบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการ
ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการ
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ปัจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรามาส 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. การเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

3 4 12 2.   ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
ประพฤติมิชิบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3.   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
4.   ส่งเสริมการมีส่วนร้วในการด าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตปละประพฤติ
มิชิบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการ
ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการ
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
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