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  โรงเรียนบ*านเหล.านาดี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก.น เขต 1 ดำเนินการ

วิเคราะหHความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนHทับซ*อน โดยวิเคราะหH ความเส่ียงเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนHทับซ*อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร.งด.วนเชิงรุกในการปiองกันการ

ทุจริตการบริหารงานท่ีโปร.งใส ตรวจสอบได* และการแก*ไขปkญหาการกระทำผิดวินัยของเจ*าหน*าท่ีรัฐท่ีเปlนปkญหา

สำคัญและพบบ.อย นอกจากน้ี ยังนำความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนHทับซ*อนท่ีได*น้ีมา

กำหนดเปlนคู.มือปiองกันผลประโยชนHทับซ*อน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอีกด*วย เพ่ือบรรลุเปiาหมายตาม

ยุทธศาสตรHชาติว.าด*วยการปiองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส*วนที่ 1 

บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 

  การมีผลประโยชนHทับซ*อนถือเปlนการทุจริตคอรHรัปช่ันประเภทหน่ึง เพราะเปlนการแสวงหา 

ประโยชนHส.วนบุคคลโดยการละเมิดต.อกฎหมายหรือจริยธรรมด*วยการใช*อำนาจในตำแหน.งหน*าท่ีไปแทรกแซง การ

ใช*ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ*าหน*าท่ีของรัฐ จนทำให*เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน*าท่ี

สาธารณะ ขาดความเปlนอิสระ ความเปlนกลาง และความเปlนธรรม จนส.งผลกระทบต.อประโยชนHสาธารณะของ

ส.วนรวม และทำให*ผลประโยชนHหลักขององคHกร หน.วยงาน สถาบันและสังคมต*องสูญเสียไป โดยผลประโยชนHท่ี

สูญเสียไปอาจอยู.ในรูปของผลประโยชนHทางการเงิน คุณภาพการให*บริการ ความเปlนธรรมในสังคมรวมถึงคุณค.าอ่ืน 

ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต.ระดับองคHกรจนถึงระดับสังคม อย.างไรก็ตามท.ามกลางผู*ท่ีจงใจกระทำความผิด 

ยังพบผู*กระทำความผิดโดยไม.เจตนาหรือไม.มีความรู*ในเร่ืองดังกล.าวอีกเปlนจำนวนมาก จนนำไปสู.การถูกกล.าวหา

ร*องเรียนเร่ืองทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนHทับซ*อน หรือความขัดแย*งกันระหว.างผลประโยชนHส.วน

ตนและผลประโยชนHส.วนรวม (Conflict of interest : COI) เปlนประเด็นปkญหาทางการบริหารภาครัฐในปkจจุบันท่ี

เปlนบ.อเกิดของปkญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะท*อนปkญหาการขาดหลักธรรมาภิ

บาลและเปlนอุปสรรคต.อการพัฒนาประเทศ อีกด*วย   

  โรงเรียนบ*านเหล.านาดี ดำเนินการวิเคราะหHความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนHทับซ*อน โดยวิเคราะหHความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนHทับซ*อนตามมาตรฐาน 

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

วิเคราะหHความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชนH ทับซ*อน  

  การวิเคราะห8ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหHความเส่ียงท่ีเปlนระบบในการบริหาร

ปkจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให*เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน

ท่ีอาจเกิดผลประโยชนHทับซ*อน  

  ประเภทของความเส่ียง แบ.งออกเปlน ๔ ด*าน ดังน้ี 

  1. ความเส่ียงด#านกลยุทธ8 (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเก่ียวกับการบรรลุเปiาหมาย

และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณHและเหตุการณHภายนอกท่ีส.งผลต.อกลยุทธHท่ีกำหนด

ไว* และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธHไม.เหมาะสมรวมถึงความไม.สอดคล*องกันระหว.างนโยบายเปiาหมายกลยุทธH 

โครงสร*างองคHกร ภาวการณHแข.งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล*อมอันส.งผลกระทบต.อวัตถุประสงคHหรือเปiาหมาย

ขององคHกร  



  2. ความเส่ียงด#านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข*องกับประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปlนความเส่ียงเน่ืองจากระบบงานภายในของ

องคHกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช*/บุคลากร/ความเพียงพอของข*อมูล ส.งผลต.อประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  

  3. ความเส่ียงด#านการเงิน (Financial Risk: F) เปlนความเส่ียงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

และการเงิน เช.น การบริหารการเงินท่ีไม.ถูกต*อง ไม.เหมาะสม ทำให*ขาดประสิทธิภาพ และไม.ทันต.อสถานการณH 

หรือเปlนความเส่ียงท่ีเก่ียวข*องกับการเงินขององคHการ เช.นการประมาณการงบประมาณไม.เพียงพอ และ ไม. 
 

สอดคล*องกับข้ันตอนการดำเนินการ เปlนต*น เน่ืองจากขาดการจัดหาข*อมูล การวิเคราะหH การวางแผน การควบคุม 

และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใช*ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล.าว  

  4. ความเส่ียงด#านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวข*องกับ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบต.างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปlนความเส่ียง เน่ืองจากความไม.ชัดเจน ความไม.

ทันสมัยหรือความไม.ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข*อบังคับต.างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร.าง

สัญญาท่ีไม.ครอบคลุมการดำเนินงาน  

  สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปkจจัยหลัก ๒ ปkจจัย คือ 

  1) ปeจจัยภายใน เช.น นโยบายของผู*บริหาร ความซ่ือสัตยH จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ

การเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได*ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู*บริหารและเจ*าหน*าท่ีบ.อยคร้ัง 

การควบคุม กำกับดูแลไม.ท่ัวถึง และการไม.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข*อบังคับของหน.วยงาน เปlนต*น 

  2) ปeจจัยภายนอก เช.น กฎหมาย ระเบียบ ข*อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข.งขัน สภาวะแวดล*อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปlนต*น   

  ผลประโยชน8ทับซ#อน หมายถึง สภาวการณH หรือข*อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม.ว.าจะเปlนนักการเมือง 

ข*าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู*บริหารซ่ึงมีอำนาจหน*าท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน*าท่ีในตำแหน.งหน*าท่ี ท่ีบุคคล

น้ันรับผิดชอบอยู. และส.งผลกระทบต.อประโยชนHส.วนรวม ซ่ึงการกระทำน้ันอาจจะเกิดข้ึนอย.างรู*ตัวหรือไม.รู*ตัว 

ท้ังเจตนาและไม.เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม.จำกัดอยู.ในรูปของตัวเงินหรือทรัพยHสินเท.าน้ัน แต.รวมถึง

ผลประโยชนHอ่ืนๆ ท่ีไม.ใช.ในรูปตัวเงินหรือทรัพยHสินก็ได* อาทิ การแต.งต้ังพรรคพวกเข*าไปดำรงตำแหน.งในองคHกร

ต.างๆ ท้ังในหน.วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผู*มีอำนาจหน*าท่ีตัดสินใจให*ญาติพ่ีน*อง

หรือบริษัทท่ีตนมีส.วนได*ส.วนเสียได*รับสัมปทานหรือผลประโยชนH จากทางราชการโดยมิชอบ ส.งผลให*บุคคลน้ันขาด

การตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชนHส.วนตนเปlนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำ

แบบน้ีเปlนการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  



  การวิเคราะห8ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน8ทับซ#อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหH 

ความเส่ียงท่ีเปlนระบบในการบริหารปkจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให*

เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนHทับซ*อน หรือความขัดแย*งระหว.างผลประโยชนHส.วนตน

และผลประโยชนHส.วนรวมเปlนสำคัญ อันเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอย.างใกล*ชิดกับการทุจริต กล.าวคือ ย่ิงมีสถานการณH

หรือสภาวการณHของการขัดกันของผลประโยชนHส.วนตนและผลประโยชนHส.วนรวม มากเท.าใด ก็ย่ิงมีโอกาส

ก.อให*เกิดหรือนำไปสู.การทุจริตมากเท.าน้ัน 

  การวิเคราะหHความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชนHทับซ*อนในคร้ังน้ีนำเอาความเส่ียงในด*านต.างๆ 

มาดำเนินการวิเคราะหHตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด*านผลประโยชนHทับซ*อนของโรงเรียนบ*านเหล.านาดี  การ

วิเคราะหHความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชนHทับซ*อนน้ี จะช.วยให*สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก.น 

เขต 1 ทราบถึงความเส่ียงด*านผลประโยชนHทับซ*อนท่ีเกิดข้ึน และปkจจัยเส่ียงท่ีอาจเปlนเหตุทำให*   

  1.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน*าท่ีของข*าราชการเปlนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ 

รับผิดชอบ  ไม.เพียงพอ 

  2.การปฏิบัติหน*าท่ีไปในทางท่ีทำให*ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมี

จริยธรรม 

 

 3. การปฏิบัติหน*าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนHส.วนรวมมากกว.าประโยชนHส.วนตน และการยึดม่ัน

ในหลักธรรมาภิบาล พร*อมกันน้ี ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปiองกัน ยับย้ังการทุจริต ป�ดโอกาสการ

ทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปiองกันและแก*ไขปkญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิด

วินัยของเจ*าหน*าท่ีรัฐท่ีเปlนปkญหาสำคัญและพบบ.อยอีกด*วย 

 

2. วัตถุประสงค8  

  1. เพ่ือสร*าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให*เกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชนHส.วนตนกับผลประโยชนHส.วนรวม  

  ๒. เพ่ือแสดงความมุ.งม่ันในการบริหารราชการโดยใช*หลักธรรมาภิบาล  

  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ*าหน*าท่ีรัฐ ไม.ให*เกิดการแสวงหา

ผลประโยชนHส.วนตัวในตำแหน.งหน*าท่ีอันมิควรได*โดยชอบตามกฎหมาย ให*ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปlน

แบบอย.างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต*อง เปlนธรรม ถูกกฎหมาย โปร.งใส และตรวจสอบได*  

  ๔. เพ่ือสร*างความเช่ือม่ันศรัทธาต.อการบริหารราชการแผ.นดินแก.ผู*รับบริการ ผู*มีส.วนได*ส.วนเสีย 

และประชาชน 
 



ส*วนที่ 2 

การวิเคราะห7ความเสี่ยงด<านผลประโยชน7ทับซ<อนในการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนบ<านเหล*านาด ี

1. การวิเคราะห8ความเส่ียงด#านผลประโยชน8ทับซ#อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหHความเส่ียงด*านผลประโยชนHทับซ*อน เปlนการวิเคราะหHระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 

ความเส่ียงต.างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะหH และจัดลำดับความ

เส่ียง โดยกำหนดเกณฑHการประเมินมาตรฐานท่ีจะใช*ในการประเมินความเส่ียง ด*านผลประโยชนHทับซ*อน ได*แก. 

ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง 

ท้ังน้ี กำหนดเกณฑHในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเปlนข*อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม.สามารถระบุเปlนตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ี

ชัดเจนได* 

เกณฑ8ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปlนประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ.อยคร้ัง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางคร้ัง 

2 น*อย มีโอกาสเกิดข้ึนน*อยคร้ัง 

1 น*อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ8ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส,งผลกระทบด#านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร*ายแรง  

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย.างไม.ร*ายแรง  

3 ปานกลาง สร*างบรรยากาศในการทางานท่ีไม.เหมาะสม  

2 น*อย สร*างความไม.สะดวกต.อการปฏิบัติงานบ.อยคร้ัง  

1 น*อยมาก สร*างความไม.สะดวกต.อการปฏิบัติงานนานๆ คร้ัง  

  ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา จากผล

คูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของความเส่ียงแต.ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑHไว* 4 ระดับ ดังน้ี 



ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเส่ียง ช,วงคะแนน 

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 ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะหHความเส่ียงจะต*องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได*จาก การพิจารณา 

จัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได* (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

 

 
ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ8ต,างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ8ต,างๆ 

(Likelihood x Impact) 
  

ซ่ึงจัดแบ.งเปlน 4 ระดับ สามารถแสดงเปlน Risk Profile แบ.งพ้ืนท่ีเปlน 4 ส.วน (4 Quadrant) ใช*เกณฑHในการ 

จัดแบ.ง ดังน้ี 

 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ

เส่ียง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี

สัญลักษณ8 

เส่ียงสูงมาก 

(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  

หรือถ.ายโอนความเส่ียง  
สีแดง   

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส*ม   

ปานกลาง 

(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต.มีมาตรการควบคุม

ความเส่ียง  
สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว       

 

 



ตารางระดับของความเส่ียง (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 

 

 

                                     โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

2. การวิเคราะห8ความเส่ียงด#านผลประโยชน8ทับซ#อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

โรงเรียนบ#านเหล,านาดี 

 โรงเรียนบ*านเหล.านาดี มีการดำเนินการวิเคราะหHความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนH

ทับซ*อน ดังน้ี 

 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต,อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน8ทับซ#อน 

 - กระบวนงานท่ีเก่ียวข*องกับการใช*เงิน และมีช.องทางท่ีจะทำประโยชนHให*แก.ตนเองและพวกพ*อง 

 - กระบวนงานท่ีเก่ียวข*องกับการใช*ดุลยพินิจของเจ*าหน*าท่ี ซ่ึงมีโอกาสใช*อย.างไม.เหมาะสม คือ มีการ 

เอ้ือประโยชนHหรือให*ความช.วยเหลือพวกพ*อง การกีดกัน การสร*างอุปสรรค 

 - กระบวนงานท่ีมีช.องทางเรียกร*องหรือรับผลประโยชนHจากผู*ท่ีมีส.วนเก่ียวข*อง ซ่ึงส.งผลทางลบต.อผู*อ่ืน 

ท่ีเก่ียวข*อง 

 - กระบวนงานท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน*าท่ีราชการ โดยใช*เวลาราชการเพ่ือประโยชนHส.วนตัว 

 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข#าข,ายมีโอกาสเส่ียงต,อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน8ทับซ#อน 

 - การใช*วัสดุอุปกรณHของทางราชการ อาจมีการนำวัสดุ อุปกรณHของทางราชการไปใช*ในเร่ืองส.วนตัว 

 - การนำรถยนตHของทางราชการไปใช*ในเร่ืองส.วนตัว 

 - การจัดซ้ือจัดจ*าง ท่ีอาจเอ้ือประโยชนHต.อพวกพ*อง 

 - การพิจารณาจัดต้ังงบประมาณอาจเอ้ือประโยชนHให*กับเพ่ือน ญาติพ่ีน*อง คนรู*จัก 

 - การนำวัสดุครุภัณฑHหลวงไปใช* 

 - การใช*เวลาราชการไปทำธุระส.วนตัว 



 - การกระทำท่ีเกิดการละเลยไม.ปฏิบัติตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ ท่ีเก่ียวข*อง 

 - การคัดเลือกผลงานเพ่ือเปlนตัวแทนเข*ารับรางวัล หรือเข*าแข.งขัน อาจมีการเอ้ือประโยชนHในการให*พวก 

  พ*อง เครือญาติ 

 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม,มีการป{องกันท่ีเหมาะสม 

 - สูญเสียงบประมาณ 

 - ได*วัสดุอุปกรณH หรือคุณภาพของงานท่ีจ*างมีคุณภาพต่ำกว.าท่ีควรจะเปlน 

 - เป�ดช.องทางให*เจ*าหน*าท่ีใช*อำนาจหน*าทำให*ผู*ปฏิบัติใช*โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด*วยหน*าท่ี 

 - เสียช่ือเสียงและความน.าเช่ือถือของหน.วยงาน 

 4) แนวทางการป{องความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน8ทับซ#อน 

  (1) การเสริมสร#างจิตสำนึกให#บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก,น เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช.น 

  - การส.งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  - เผยแพร.ค.านิยมสร*างสรรคHให*แก.เจ*าหน*าท่ี 

  - จัดโครงการฝ�กอบรมด*านคุณธรรม จริยธรรมให*กับเจ*าหน*าท่ี 

  - การส.งเสริมให*ผู*บังคับบัญชา เปlนตัวอย.างท่ีดี 

  - อบรมให*ความรู* ให*สามารถแยกแยะระหว.างผลประโยชนHส.วนตน กับผลประโยชนHส.วนรวม 

  (2) การป{องกันเหตุการณ8หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป�นภัยต,อหน,วยงาน เช.น 

  - การแจ*งเวียนหลักเกณฑHและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร.งใสและเปlนธรรม 

- การเผยแพร.หลักเกณฑHการรับทรัพยHสินหรือประโยชนHอ่ืนใด 

  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาอย.างสม่ำเสมอและต.อเน่ือง 

  - จัดช.องทางการร*องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  - จัดทำประมวลจริยธรรมของข*าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก.น 

เขต 1 

  - อบรมให*ความรู*เก่ียวกับกฎหมายท่ีควรรู*เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

 

สรุปผลการวิเคราะห8ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน8ทับซ#อน โรงเรียนบ*านเหล.านาดี ประจำป� พ.ศ. 2564 

 โรงเรียนบ*านเหล.านาดี กำหนดความเส่ียงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนHทับซ*อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

  1. การใช*อำนาจหน*าท่ีเรียกรับผลประโยชนHเพ่ือให*ได*มาซ่ึงการเล่ือนระดับตำแหน.งหรือความดี ความชอบ 



  2. การเอ้ือประโยชนHต.อพวกพ*องในการจัดซ้ือจัดจ*าง 

  3. การนำทรัพยHสินของทางราชการไปใช*ในเร่ืองส.วนตัว 

  4. การปฏิบัติงานไม.เปlนไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ 

 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณH (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ของแต.ละปkจจัยเส่ียงแล*ว จึงนำผลท่ีได*มาพิจารณาความสัมพันธHระหว.างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ 

ของความเส่ียงต.อกิจกรรม หรือภารกิจของหน.วยงานว.า ก.อให*เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความ

เส่ียง ซ่ึงจะทำให*ทราบว.ามีความเส่ียงใดเปlนความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต*องบริหารจัดการก.อน 

ลำดับ ปeจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 

ความ

เส่ียง 

ลำดับ 

ความ

เส่ียง 

1 การใช*อำนาจหน*าท่ีเรียกรับผลประโยชนHเพ่ือให*ได*มาซ่ึง

การเล่ือนระดับตำแหน.งหรือความดี ความชอบ 

3 3 9 (2) 

2 การเอ้ือประโยชนHต.อพวกพ*องในการจัดซ้ือจัดจ*าง 2 4 8 (3) 

3 การนำทรัพยHสินของทางราชการไปใช*ในเร่ืองส.วนตัว 1 5 5 (4) 

4 การปฏิบัติงานไม.เปlนไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของ

ทางราชการ 

3 4 12 
 

(1) 
 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 

  
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

5      

4      

3   (2) (1)  

2    (3)  

1     (4) 
 1 2 3 4 5 



 

จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได*จากการวิเคราะหHความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงด*าน

ผลประโยชนHทับซ*อน สามารถสรุปการวิเคราะหHความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงด*าน

ผลประโยชนHทับซ*อนได* ดังน้ี 

 

 

ผลการวิเคราะห8ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงด#านผลประโยชน8ทับซ#อน 

ผลการวิเคราะห8ความเส่ียงด#านผลประโยชน8ทับซ#อน จัดลำดับความสำคัญของ

ความเส่ียง 

การปฏิบัติงานไม.เปlนไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ ลำดับ 1  (สูงมาก = 12 

คะแนน) 

การใช*อำนาจหน*าท่ีเรียกรับผลประโยชนHเพ่ือให*ได*มาซ่ึงการเล่ือนระดับ

ตำแหน.งหรือความดี ความชอบ 

ลำดับ 2  (สูงมาก = 9 

คะแนน) 

การเอ้ือประโยชนHต.อพวกพ*องในการจัดซ้ือจัดจ*าง ลำดับ 3  (สูง = 8 คะแนน) 

การนำทรัพยHสินของทางราชการไปใช*ในเร่ืองส.วนตัว ลำดับ 4  (สูง = 5 คะแนน) 
 

  

 

จากตารางวิเคราะหHความเส่ียง สามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเปlน 2 ระดับ คือ  สูง และปานกลางโดย

สามารถสรุปข*อมูลการวิเคราะหHความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนHทับซ*อน โรงเรียนบ*าน

เหล.านาดี  ประจำป�งบประมาณ 2564  มี ดังน้ี 

 

ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด ปeจจัยความเส่ียง 

  เส่ียงสูงมาก 

(Extreme)  

จำเปlนต*องเร.งจัดการความเส่ียง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 

หรือถ.ายโอนความเส่ียง 

  

- 

    เส่ียงสูง 

(High)  

จำเปlนต*องเร.งจัดการความเส่ียง 

และมีมาตรการลดความเส่ียง 

เพ่ือให*อยู.ในระดับท่ียอมรับได*  

-ปฏิบัติไม.เปlนไปตามข้ันตอนหรือระเบียบของ

ทางราชการ 



ปานกลาง 

(Medium)  

ยอมรับความเส่ียง แต.มีมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง  

-การนำทรัพยHสินของทางราชการไปใช*ในเร่ือง

ส.วนตัว 

-การเอ้ือประโยชนHให*กับพวกพ*องในการ

คัดเลือกผลงาน หรือเปlนตัวแทนของหน.วยงาน 

-การเอ้ือประโยชนHให*พวกพ*องในการจัดซ้ือจัด

จ*าง 

    ต่ำ (Low)  
- - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





แผนจัดการความเส่ียงป{องกันผลประโยชน8ทับซ#อน 

ของโรงเรียนบ#านเหล,านาดี 

3. แผนจัดการความเส่ียงป{องกันผลประโยชน8ทับซ#อน                                                                      

ป"จจัยที่ 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู?รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส  
ผล 

กระทบ  

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1. การกระทำที่เกิด

การละเลยไมHปฏิบัติ

ตามหรือทำตาม

กฎระเบียบของทาง

ราชการ 

 

3 4 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กำชับให6ข6าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และหลักเกณฑJที่เกี่ยวข6อง

อยNางเครNงครัด 

2. เสริมสร6างความรู6ความเข6าใจเพื่อ

ตระหนักถึงความถูกต6องในการปฏิบัติงาน 

3. เผยแพรNกฎหมาย กฎ ระเบียบและ

หลักเกณฑJที่เกี่ยวข6องผNานทางเว็บไซตJของ

โรงเรียนบ6านเหลNานาดเีพื่อให6ข6าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข6าถึง

ข6อมูลดังกลNาวได6งNายขึ้น 

4.ควบคุม กำกับ ดูแลการให6ข6าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ข6อบังคับ ตามคูNมือป[องกัน

    

 

    

 

ทุกกลุHมงานที่

เกี่ยวข?อง 



 

 

ผลประโยชนJทับซ6อนของโรงเรียนบ6านเหลNา

นาดีอยNางเครNงครัด 

2. การใช?อำนาจ

หน?าที่เรียกรับ

ผลประโยชนPเพื่อให?

ได?มาซึ่งการเลื่อน

ระดับตำแหนHงหรือ

ความดี ความชอบ 

 

 

 

3 3 9 1. แตNงตั้งคณะกรรมพิจารณา จากผู6ที่ไมNมี

สNวนได6สNวนเสีย 

2. ควบคุม กำกับ ดูแลดูแลการดำเนินการ

ตามคูNมือการดำเนินงานตามข6อร6องเรียน 

ร6องทุกขJของโรงเรียนบ6านเหลNานาด ี อยNาง

เครNงครัด เพื่อให6ข6าราชการปฏิบัติหน6าที่

อยNางเต็มความสามารถไมNมากรละเว6นการ

ปฏิบัติหน6าที่และการประพฤติมิชอบ 

เพื่อให6มีการยึดถือปฏิบัติที่ด ี

3. ควบคุม กำกับ ดูแลให6ข6าราชการและ

บุคลากรปฏิบัติตามคูNมือผลประโยชนJทับ

ซ6อนของโรงเรียนบ6านเหลNานาด ี อยNาง

เครNงครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ทุกกลุNมงานที่

เกี่ยวข6อง 



3. การเอื้อประโยชนP

ตHอพวกพ?องในการ

จัดซื้อจัดจ?าง 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให6ข6าราชการ และ

บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ

ความโปรNงใส การเสริมสร6าง คุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อให6ข6าราชการถือปฏิบัติอยNาง

เครNงครัด 

2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ

หลักเกณฑJการปฏิบัติเกี่ยวกับข6อร6องเรียน 

การละเว6นการปฏิบัติหน6าที่และการ

ประพฤติมิชอบ เพื่อให6ยึดถือปฏิบัต ิ

3. ควบคุม กำกับ ดูแลให6เจ6าหน6าที่

ผู6ปฏิบัติงานด6านพัสดุและบุคลากรที่

เกี่ยวข6องกับการจัดซื้อจัดจ6าง รับรองถึง

ความไมNเกี่ยวข6องสัมพันธJกับผู6เสนองานใน

การจัดซื้อจัดจ6าง 

4. สNงเสริมการมีสNวนรNวมในการดำเนินการ

ป[องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ให6ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

เพื่อรNวมสร6างแนวทางและมาตรการในดNา

เนินการสร6างจิตสำนึกให6ข6าราชการรังเกียจ 

การทุจริตทุกรูปแบบ 

 

         

ทุกกลุNมงานที่

เกี่ยวข6อง 

4. การนำทรัพยPสิน

ของทางราชการไปใช?

ในเรื่องสHวนตัว 

1 5 5 1. แจ6งแนวปฏิบัติมาตรการใช6วัสดุ ครุภัณฑJ

ของทางราชการ 

2. จัดทำบัญชีการเบิกใช6วัสดุ ครุภัณฑJ 

         
ทุกกลุNมงานที่

เกี่ยวข6อง 



3. ควบคุม กำกับดูแลให6มีการดำเนินงาน

ตามมาตรการใช6วัสดุ ครุภัณฑJอยNาง

เครNงครัด 

4. ควบคุม กำกับดูแล ให6ข6าราชการ 

บุคลากรในสำนักงานเขตปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข6อบังคับ ตามคูNมือการป[องกัน

ผลประโยชนJทับซ6อนและประมวล

จริยธรรมของโรงเรียนบ6านเหลNานาด ี  

5. จัดประชุมแยกแยะผลประโยชนJสNวนตน

กับผลประโยชนJสNวนรวมที่อาจเปaน

ผลประโยชนJทับซ6อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


