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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความเส่ียงต่างๆเพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเส่ียง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเส่ียง  ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกดิขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิขึ้นบางคร้ัง 
2 น้อย มีโอกาสเกดิขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

 

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

 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 

(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ล าดับ 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 ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

การวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น 



ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความ
เส่ียง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี ้
 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ 
ควบคมุความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ระดบัความเสีย่ง = โอกาสในการเกดิเหตกุารณ์ตา่งๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ 
(Likelihood x Impact) 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เป็นระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความ

เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับการทุจริต คือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสกอ่ให้เกิดหรือนำไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารในคร้ังนี้ได้แต่งต้ัง 
         คณะกรรมการตามคำส่ังโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และผู้แทนของแต่ละกลุ่มงานในโรงเรียนมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of  
        Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถ 
        กำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
        ประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

การวิเคราะห์ความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเส่ียงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ความมีจริยธรรม
 ๒.การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชน สาธารณชน ขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม 

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
 
เมื่อพิจารณาโอกาส /ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้นำ ผลที่

ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเส่ียงในระดับ
ใด ในตารางความเส่ียง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้สรุปความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจำนวน ๕ ประเด็นหลัก ท่ีได้จากการ 
        ระดมความคิดเห็น  ประกอบด้วย 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
๓. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง 
๔. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
๕. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรือ่งส่วนตัว 



๓. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลา และมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ และมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ญาติพ่ีน้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ องค์กร และบุคคล 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย สำหรับตนเอง และผู้อ่ืน 
- กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
- การเบิกค่าตอบแทน ไม่เป็นไปตามความจริงกับเอกสารหลักฐาน 
- การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน 
- การใช้รถราชการไปงานส่วนตัวของผู้บริหาร และบคุลากรในหน่วยงาน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การรับ – จ่ายเงิน โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำ คัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
- การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามโครงการ 
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยใช้ความสนิทสนมส่วนตัวมากกว่าผลงาน/ประสบการณ์ 
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีไม่มีส่ิงของมาเพ่ือให้ตรวจรับ และส่ิงของไม่ตรงกับรายการส่ังซื้อ/ส่ังจ้าง 
3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- เกิดความเสียหายสูญเสียด้านงบประมาณ 
- เกิดความเสียหายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของตนเอง 
- เกิดความเสียหายด้านระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
- เกิดความเสียหายด้านช่ือเสียง ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
- เกิดความเสียหายด้านระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำ นาจหน้าที่กระทำ ผิดในทางมิชอบ 
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา ทีมบริหาร เป็นแบบอย่างที่ดี แก่บุคลากร 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
- การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมให้ดำรงตน อย่าง มีวินัย ให้กับบุคลากร
- การสร้างความตระหนักร่วมกันในโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์กลไกการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
- การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียง ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 



- การจัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ใน โรงเรียนทา่วุ้งวทิยา
คาร ที่หลากหลายช่องทาง 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประจำปี พ.ศ. 2565 
 

เมื่อพิจารณาโอกาส /ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้น าผลที่
ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และ ผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเส่ียงในระดับ
ใด ในตาราง ความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารได้สรุป ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ท่ีได้จากการระดมความคิดเห็น  และจำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียง  จำนวน ๕ ประเด็นหลัก 

ตารางที่ ๑ ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยขน์ทับซ้อนจากการระดมความคิดเห็นของ  คณะทำงาน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๕ ๕ ๒๕ (๑) 
๒ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๔ 5 ๒๐ (๒) 
๓ การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง ๓ ๔ ๑๒ (๓) 
๔ การใช้อำ นาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ ๓ ๙ (๔) 
๕ การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ๒ ๔ ๘ (๕) 



กระบวนการสรา้งสรรค์กลไกการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
- การจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียง ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน 



4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 

รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา ทีมบริหาร เป็นแบบอย่างที่ดี แก่บุคลากร 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ ของ 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
- การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส านึก สร้างค่านิยมให้ด ารงตน อย่าง มีวินัย ให้กับบคุลากร 
- การสร้างความตระหนักร่วมกันใน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร เพื่อให้เกิด 

กระบวนการสรา้งสรรค์กลไกการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
- การจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียง ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- การจัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ใน โรงเรียนท่าวุ้งวทิยา

คาร ที่หลากหลายช่องทาง 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประจำปี พ.ศ. 2565
 

เมื่อพิจารณาโอกาส /ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้น าผลที่
ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และ ผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเส่ียงในระดับ
ใด ในตาราง ความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้สรุปความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน  ท่ีได้จากการระดมความคิดเห็น  และจำเป็นต้องด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง  จำนวน ๕ ประเด็นหลัก 

ตารางที่ ๑ ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยขน์ทับซ้อนจากการระดมความคิดเห็นของ  คณะท างาน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๕ ๕ ๒๕ (๑) 
๒ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๔ 5 ๒๐ (๒) 
๓ การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง ๓ ๔ ๑๒ (๓) 
๔ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ ๓ ๙ (๔) 
๕ การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ๒ ๔ ๘ (๕) 



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุป

การวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนได ้ดังนี ้
 

ตารางท่ี ๒  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 2 (สูงมาก = ๒๐ คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง ล าดับ 3 (สูง = 12 คะแนน) 
การใช้อำ นาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 4 (สูง = ๙ คะแนน) 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ล าดับ ๕ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการ

วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๓  ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จ าแนกระดับความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ เส่ียงสูงมาก (Extreme) จำ เป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 

มีมาตรการลดความเส่ียง และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความ
เสี่ยง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

เส่ียงสูง (High) จำ เป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง เพ่ือให้อยู่ใน ระดับท่ียอมรับ
ได้ 

- การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดย 
ไม่ปฏิบัติงานจริง 
- การใช้อำ นาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียง แต่ควรมีมาตรการ 
ควบคมุความเสี่ยง 

- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทาง 
ราชการในเรื่องส่วนตัว 

ต่ำ (Low) ยอมรับความเสี่ยง --- 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยท่ี จะเกิดความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

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 

๑. กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น ไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติตามมาตรการ 
ดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรการป้องกนัการรับ 

         กลุ่ม 
บริหารงาน เงิน

และ 
สินทรัพย์ 

    สินบน  

    ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ  

    บุคลากร เจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ  

    จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด  

    ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ  

    บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบด้าน  

    การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผล  

    การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสโดย  

    ผู้อำนวยการกลุ่มรบรองข้อมูล รายงาน  

    ผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับช้ัน  

    ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ  

    บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน  

    พัสดุ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการจัดซื้อ  

    จัดจ้าง ทุกครั้ง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง  

    สัมพันธ์ ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  

    (แบบแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการ  

    จัดซื้อทุกวิธี  



 

 
ปัจจัยท่ี จะเกิดความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

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 

๒. การเบิกจ่าย 
งบประมาณไม่ ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

๔ ๕ ๒๐ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี 
ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง 
กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามท่ี 

         กลุ่ม 
บริหารงาน เงิน

และ 
สินทรัพย์ 

    กำหนด อย่างเคร่งครัด  

    ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ  

    บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี ให้ปฏิบัติตาม  

    มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งฯ  

    อย่างเคร่งครัด  

๓. การเบิกค่า 
ตอบแทนนอกเวลา โดยไม่
ปฏิบัติงานจริง 

๓ ๔ ๑๒ 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และ 

         กลุ่ม 
บริหารงาน เงิน

และ 
สินทรัพย์ 

    บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ  

    หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน  

    การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ  

    ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด  

๔. การใช้อ านาจ 
หน้าท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชน์ 

๓ ๓ ๙ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการ ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ 

         กลุ่ม 
อำ นวยการ 

กลุ่ม 
บริหารงาน 

    ส่วนตนกับผลประโยชนส์ ่วนรวม บุคคล 
    ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ  

    บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติตามคู่มือ  

    ผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานเขต  

    พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕  



 

 
ปัจจัยท่ี จะเกิดความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

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 

๕. การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ของทาง 
ราชการในเรื่อง 
ส่วนตัว 

๒ ๔ ๘ ๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย/ ยืมใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างเคร่งครัด 
๒. สร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน
ให้กับเจ้าหน้าที ่

         กลุ่ม 
บริหารงาน เงิน
และ สินทรัพย์ 



 
 

๓.๑ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน โดยไม่ ต้ังใจ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน

ระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิง่ขึ้น 
๒. หน่วยงานทีพ่บปัญหาความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือมีการ กำหนดมาตรการ หรือแนวทางการ

ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน 
๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทุจริต คอรัปช่ัน  และเพ่ือให้การบริหารจัดการความ

เส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธภิาพ  และมุ่งสู่องคก์รปลอด จากการทุจริต 

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไมค่รอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มงานที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้บางงาน ยังมีความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับ

ซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม/โครงการ 
๒. การพบปัญหาความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขท่ีล่าช้า  ทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 
๓. หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดข้ึนท่ีจะส่งผลต่อบุคลากร หรือองค์กร จึงเกิดการเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตาม

แนวทางท่ีถูกต้อง 

๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. นำประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงมาจัดท าแผน 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 
๒. น าประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงมาปรับปรุง แก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖5 โดยเพิ่มข้อมูลการเบียดบังเวลาราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้วัสดุอุปกรณ์  การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคู่มือและ
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องมากข้ึน 

๓. กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในรายละเอียด การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงกำหนด
มาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๕  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงาน ในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ปลอดจากการทุจริต 

๔. เร่งดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี บุคลากรทราบในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๕. สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้ บุคลากร ไม่โกงต่อตา้นการทจุริต 
๖. สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

สว่นที ่๓ 
ผลการจดัการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น 



 



 



 



 



 



 



 



 


