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สวนที่ 1 

บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง การ
ใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทำใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ
สวนรวม และทำใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ี
สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคมรวมถึงคุณคาอ่ืน 
ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทำความผิด ยัง
พบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหา
รองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปน
บอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย   

  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมจึงไดดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  
 

  การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหาร
ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ีกำหนดไว 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธ 
โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ขององคกร  

  2. ความเส่ียงดานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  
  3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ 
หรือเปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และ ไม 
 



สอดคลองกับข้ันตอนการดำเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม 
และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว  
  4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม
ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การราง
สัญญาท่ีไมครอบคลุมการดำเนินงาน  

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 

  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง 
การควบคุม กำกับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน   

  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหนาท่ี ท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทำนั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว 
ท้ังเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกร
ตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอำนาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนอง
หรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาด
การตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำ
แบบนี้เปนการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นำไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม  การ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงเรียนบานเบิกวิทยาคมทราบถึงความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทำให   

  1.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2.การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทำใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 

  3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 



พรอมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ
เจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  

  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปน
แบบอยางท่ีดียืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  
  ๔. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 

การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ท้ังนี้ กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ี
ชัดเจนได 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 
 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับ โอกาส ท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี ้

 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 

2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 

3 ความเสีย่งระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม  
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบตัิงานบอยครั้ง  
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  



ความรุนแรงของผลกระทบ (Inpact) 

  
ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การพิจารณา 

จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

(Likelihood x Impact) 

  

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ 
จัดแบง ดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ
เส่ียง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  
หรือถายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีสม   

ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีการดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ดังนี ้
 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงิน และมีชองทางท่ีจะทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 

 - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 

 - กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงสงผลทางลบตอผูอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ 

 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 - การรับ – จายเงิน 

 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 

 - การจัดซ้ือจัดจาง และการจางบริการ 

 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ การกำหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขายสินคา 

 - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 

 - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 

 - การจัดหาพัสดุ 
 - การจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

 - การนำวัสดุครุภัณฑหลวงไปใช 
 - การใชรถราชการ 

 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 

 - สูญเสียงบประมาณ 

 - เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอำนาจหนาทำใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 

 - เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 

 4) แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

  (1) การเสริมสรางจิตสำนึกใหบุคลากรของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคมรังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เชน 

  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงเรียน 

  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกบุคลากร 

  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรและนักเรยีน 

  - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางท่ีดี 
  (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 

  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 

  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

  - จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 



สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม ประจำป พ.ศ. 
2565 

 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม กำหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1. การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเลื่อนระดับตำแหนงหรือความดีความชอบ 

   2. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 

   3. การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนผูรับจาง 

   4. การนำวัสดุครุภัณฑสำนักงานไปใชสวนตัว 
 

 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนำผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง ซ่ึงจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลำดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ
เส่ียง 

ลำดับ 

ความ
เส่ียง 

1 การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ือใหไดมาซ่ึงการ
เลื่อนระดับตำแหนงหรือความดี ความชอบ 

5 5 25 (1) 

2 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจดัซ้ือจัดจาง 4 5 20 (2) 
3 การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนผูรับจาง 3 4 12 (3) 
4 การนำวัสดุครุภัณฑสำนักงานไปใชสวนตัว 3 3 9 (4) 

 
แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 

  
                           โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนได ดังนี ้

5    (2)  (1) 

4   (3)   

3   (4)   

2      

1      

 1 2 3 4 5 



 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคัญของ
ความเส่ียง 

การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเลื่อนระดับตำแหนง
หรือความดีความชอบ 

ลำดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง ลำดับ 2  (สูงมาก = 20 คะแนน) 

การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนผูรับจาง ลำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 

การนำวัสดุครุภัณฑสำนักงานไปใชสวนตัว ลำดับ 4  (สูง = 9 คะแนน) 
 

 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูงมาก และสูง โดย
สามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โรงเรียนบานเบิก
วิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด ปจจัยความเส่ียง 

  เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme)   

 

จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถายโอนความเสี่ยง 
  

- การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ือใหไดมาซ่ึง
การเลื่อนระดับตำแหนงหรือความดี ความชอบ 

- การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 

     เสี่ยงสูง 
(High)   

 

จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
  

- การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนผูรับจาง 

- การนำวัสดุครุภัณฑสำนักงานไปใชสวนตัว 

ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด ปจจัยความเส่ียง 
ปานกลาง 
(Medium) 

  

ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  
 

- 

     ต่ำ (Low) 

  

- 
 

- 

 

 



3. แผนจัดการความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยท่ี 

จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอ 
กาส  

ผล 
กระ
ทบ  

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. การใช
อำนาจหนาที่
เรียกรับ
ผลประโยชน
เพ่ือใหไดมาซ่ึง
การเลื่อน
ระดับตำแหนง
หรือความดี 
ความชอบ  

5 5 25 1. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากร ใหปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไข ปญหาการทุจริตของสถานศึกษาอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากร ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อยางเครงครัด 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคูมือ
ผลประโยชนทับซอนสถานศึกษา 
4.ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน 
การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติ 
  

  

        

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

2. การเอ้ือ
ประโยชนตอ
พวกพองใน
การจัดซ้ือจัด
จาง 

4 5 20 1. ควบคุม ก่ำกับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปรงใส การเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหขาราชการ
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอ
รองเรียน การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือใหยึดถือ
ปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรท่ี
เกี่ยวของกับการจัดซ้ือจัดจาง รับรองถึงความไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนอ
งานในการจัดซ้ือจัดจาง 
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการดำเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ใหครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือรวมสรางแนวทาง
และมาตรการในดาเนินการสรางจิตสำนึกใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

  

  

        

 
กลุมบริหารงบประมาณ 



ปจจัยท่ี 

จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอก
าส  

ผล 
กร
ะท
บ  

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. การใช
อำนาจหนาที่
เรียกรับ
ผลประโยชนผู
รับจาง 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจายการเงินและการคลังและ การจัดสรรงบประมาณ  อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลขาราชการ และบุคลากร ใหปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและ
การประพฤติมิชอบ อยางเครงครัด 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอ
รองเรียน การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือใหยึดถือ
ปฏิบัติ 

 

  

       

 
- กลุมบริหารงบประมาณ 
- กลุมบริหารทั่วไป 

4. การนำวสัดุ
ครุภัณฑ
สำนักงานไป
ใชสวนตัว 

3 3 9 1. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคูมือ
ผลประโยชนทับซอน 
2. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ใหครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือรวมสรางแนวทาง
และมาตรการในดาเนินการสรางจิตสำนึกใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ  

 

 

  
      

 
กลุมบริหารงบประมาณ 



    


