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1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการติดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความ 
ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์     
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
  โรงเรียนผดุงปัญญา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก              การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี ่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์
ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 
  2. ความเสี ่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี ่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเป็นความเสี ่ยงเนื ่องจากระบงานภายในของ   
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน          การ
ควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
 



 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม
การดำเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร    
และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน   
เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ การเปลี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่  เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ       การ
กระทำแบบน้ีเป็นการกระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ  
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ   
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO  (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนผดุงปัญญา         การ
วิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนผดุงปัญญาทราบถึงความเสี ่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขั้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในบลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน     
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 



 พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุ จริต และเพื่อ
กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบิรหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม              เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได ้
  4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ
เสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการรประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได ้
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มโีอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 
 

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

 
 

 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังน้ี 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ลำดับ ระดับความเสีย่ง ช่วงคะแนน 

1  ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 - 25 คะแนน 
2  ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 - 14 คะแนน 
3  ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 - 8 คะแนน 
4  ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1 - 3 คะแนน  



 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา    
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง 
ดังนี ้
 

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
 
 
 
 
 

ระดับความเสีย่ง คะแนนระดบัความ 
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสีสญัลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15 - 25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมนิซ้ำ 
 หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง   
 

เสี่ยงสูง (High) 9 - 14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4 - 8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แต่ม ี

 มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง   

 
ต่ำ (Low) 1 - 3 คะแนน  ยอบรับความเสี่ยง สีเขียว   

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact) 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงเรียนผดุงปญัญา 
 โรงเรียนผดุงปัญญา มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์    ทับ
ซ้อน ดังนี ้
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - กระบวนงานที่มีช่องทางในการใช้ประโยชน์ส่วนตน ทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ         อัน
เกี่ยวเนื่องเชือ่มโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
    - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น     
ที่เกี่ยวข้อง 
    - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ และมีช่องทางทึ่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง       และ
พวกพ้อง 
    - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
  
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - การจัดสรรงบประมาณ เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 
     - การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 
     - การย้ายบุคลากรที่ไม่เป็นธรรม เอื้อต่อพวกพ้อง 
     - การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน มาใช้ในเองส่วนตัว 
     - การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ทำให้เสียประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ 
     - การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ไอแพด มาชาร์ตไฟในที่ทำงาน และนำคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก มาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น การจัดผลงานของตัวเองในการเรียน 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
     - สูญเสียงบประมาณ 
     - เปิดช่องทางบให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที ่
     - เสียชื่อเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนผดุงปัญญารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
       - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนผดุงปัญญา 
       - เผยแพร่ค่านยิมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที ่
       - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที ่
       - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
 
 
 
 
 



  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
       - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
       - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
       - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรโรงเรียน    ผดุง
ปัญญาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
      - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนผดุงปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2565 
 โรงเรียนผดุงปัญญา กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ไอแพด มาชาร์ตไฟในที่ทำงาน และนำ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มาใช้ในเรื่องส่วนตัว 
  2. การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ทำให้เสียประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ 
  3. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการ มาใช้ทำงานส่วนตัว 
  4. การจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง 
  5. การจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  6. การพิจารณาการย้ายที่ไม่เป็นธรรม 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า กาอให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง   
ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสีย่งในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

1. การจัดสรรงบประมาณ เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 3 4 14 (1) 

2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 4 14 (2) 

3. การพิจารณาการย้ายที่ไม่เป็นธรรม 3 5 14 (3) 

4. 
การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ 
ไอแพด มาชาร์ตไฟในที่ทำงาน และนำคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก มาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

5 2 8 (4) 

5. 
การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ทำให้
เสียประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ 

5 2 8 (5) 

6. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการ มาใช้ทำงานส่วนตัว 5 2 8 (6) 



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยงด้านผลประโยชน์          
ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคญัของความเสี่ยง 
-  ลำดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 

- การจัดสรรงบประมาณ เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การพิจารณาการย้ายที่ไม่เป็นธรรม 

 ลำดับ 2  (สูง = 15 คะแนน) 

- การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ไอแพด 
มาชาร์ตไฟในที่ทำงาน และนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มาใช้ใน
เรื่องส่วนตัว 

- การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื ่องส่วนตัว ทำให้เสีย
ประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ 

- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการ มาใช้ทำงานส่วนตัว 

 ลำดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 
 
 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 



 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง             และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนผดุงปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี ้
 

ระดับความเสีย่ง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสีย่ง 
        เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

 มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือ 
 ถ่ายโอนความเสี่ยง 

- 

        เสี่ยงสูง (High)  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
 และมีมาตรการลดความเสี่ยง หรือ 
 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 - การจัดสรรงบประมาณ เอื้อประโยชน์ให้  
 พวกพ้อง 
 - การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ 
 จัดจ้าง 
 - การพิจารณาการย้ายที่ไม่เป็นธรรม 

        ปานกลาง  (Medium)  ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 
 ควบคุมความเสี่ยง 

 - การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น  
 โทรศัพท์ ไอแพด มาชาร์ตไฟในที่ทำงาน  
 และนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มาใช้ในเรื่อง 
 ส่วนตัว 
 - การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่อง 
 ส่วนตัว ทำให้เสียประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อ 
 ราชการ 
 - การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการ มาใช ้
 ทำงานส่วนตัว 

        (Low) - - 





3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
65 65 65 65 65 65 65 65 65 

1.การจัดสรร 
   งบประมาณฯ 

3 4 14   1. แจ้งแนวปฏิบัติในการขอรับจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/กลุ่มงานในโรงเรียนทราบ 
  2. กำชับคณะครูและบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานให้
ดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณ โดยดำเนินการใน
รูปแบบคณะกรรมการในการจัดสรรงบประมาณทุกรายการ 
  3. ห้ามไม่ให้คณะครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้าง 
  4. สอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะครูกลุ่ม
บริหารงบประมาณ แผนงาน และธุรการ ในการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อนำเสียงสะท้อนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้น 
  5. ประชุมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง เพ่ือแจ้งข้อราชการ และระเบียบต่าง ๆ ที่แก้ไขปรับปรุง และ
ปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จและมีธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

  กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
แผนงาน และธุรการ 



 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
65 65 65 65 65 65 65 65 65 

2. การเอื้อประโยชน์ 
ต่อพวกพ้องในการจดั 
ซื้อจัดจ้าง 
 

3 4 14   1. วางแผนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการตั้งแต่ 
(การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง) เช่น การกำหนดคุณลักษณะ 
เฉพาะ/ราคากลาง การกำหนดขอบเขตงาน โดยเน้นการดำเนินการ
ในรูปคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ในทุก
กระบวนงาน 
  2. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
เปิดเผยข้อมูลให้รับทราบทั่วกันและต่อสาธารณชน 
  3. มอบหมายผู้บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชา ตรวจสอบใน
ส่วนของการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ และ
ตรวจสอบการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง เช่น เรื่องของการ
เปรียบเทียบราคา (กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง) มีหรือไม่ 
  4.มอบหมายให้บุคคลอื่น (เช่น นิติกร, ตรวจสอบภายใน) 
ตรวจสอบกระบวนการทำงาน และผลการดำเนินงานว่าโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
  5. หากยังพบข้อบกพร่องหรือไม่มีให้ปรับปรุงพัฒนางานเพื่อไม่ให้
เกิดประโยชน์ทับซ้อนในการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

       

  กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
แผนงาน และธุรการ 



 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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3. การพิจารณาการ
ย้ายที่ไม่เป็นธรรม 

3 4 14   1. มีคณะทำงานจัดทำข้อมูลโรงเรียนผดุงปัญญา โดยจัดทำคำสั่ง
เป็น (ความลับ) 
  2. คณะทำงานจัดทำข้อมูลต่างโรงเรียน 
  3. คณะทำงานแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่มีผลประโยชน์
ได้เสีย 
  4. รวบรวมข้อมูลเสนอ กศจ.ดำเนินการต่อไป 

       

  กลุ่มบริหารบุคคล 

4. การใช้อุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว 
มาใช้ปฏิบัติงานใน
สำนักงานในเรื่อง
ส่วนตัว 

5 2 8   1. ควบคุม กำชับ ดูแลให้คณะครูและบุคลากร ปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้อราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
  3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะครูและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้
คณะครูและบุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

       

  กลุ่มบริหาร
งบประมาณ แผนงาน 
และธุรการ 



 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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5.การใช้เวลาปฏิบัติ
ราชการไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว ทำให้เสีย
ประโยชน์ต่อผู้มา
ติดต่อราชการ 

5 2 8   1. ควบคุม กำชับ ดูแลให้คณะครูและบุคลากร ปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้อราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
  3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะครูและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้
คณะครูและบุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

       

  กลุ่มบริหารบุคคล 

6. การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของราชการ 
มาใช้ทำงานส่วนตัว 

5 2 8   1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุกลุ่มฯ 
  2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะครูและบุคลากร การใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างประหยัด ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามบริบทของ
โรงเรียนผดุงปัญญาอย่างเคร่งครัด 
  3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะครูและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนผดุงปัญญา 
 
 
 
 
 

       

  กลุ่มบริหาร
งบประมาณ แผนงาน 
และธุรการ 



 


