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ส่วนที่1 
 

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ 
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ไป แทรกแซง                     
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที ่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์สาธารณะ                  

ของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง สูญ เสีย ไป 
โดยผลประโยชน์  ที่สูญ เสียไป อาจอยู่ ใน รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค ่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่อง 
ดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศอีกด้วย  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ        
งานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์                 
ทับซ้อนตามมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจ ัยและ 
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ 
พันธกจิในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม  รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลย ุทธ์    
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ   
เป ้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
หรือการปฏิ บั ติ งาน โดยความ เสี่ ย งที่ อาจ เกิดขึ้ น เป็ นคว าม เสี่ ย งเนื่ องจากระบบงานภายในของ                             
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการดำเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (FinancialRisk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ 
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์           
หรือ เป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ 
และไม่สอดคล้องกับ ขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน 
การควบคุม การจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
 
  



4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (ComplianceRisk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ท ันสมัย
หรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรม สัญญา 
การร่างสัญญาที่ไมค่รอบคลุมการดำเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 คือ  
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ

การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นตน้  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บ ุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ   
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว               
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน ั้น แต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ
ให้ญาติพ่ี น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่ง
ส่ งผล ให้ บุ คคลนั้ น ขาดการตั ดสิ น ใจที่ เที่ ย งธ รรม  เนื่ อ งจากยึ ดผลประโยชน์ ส่ วนตน เป็ นห ลั ก 
ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ทราบถึงความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ 
ไมเ่พียงพอ 



2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตและการย ึดมั่น 

ในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส 
การทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2.2 เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
2.3 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  เป็น 
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

2.4 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 



ส่วนที่2 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ( RiskAssessment  for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ                                                                    

ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ 
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ 
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข  หรือ 
จำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
    

ระดับ โอกาสที่เกิด  คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนนิงาน (บุคลากร) 
     

ระดับ โอกาสที่เกิด  คำอธิบาย  
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง  

 
ระดับของความเสี่ยง (Degreeof Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพจิารณา   

จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ลำดับ ระดับความเสี่ยง  
      

ลำดับ     ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-20 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (HighRisk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (ModerateRisk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 

จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ( Risk Appetite Boundary) โดยที่   

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
(Likelihood x Impact) 

 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง 
ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ มาตรการกำหนด การแสดง 

 ความเสี่ยง  สีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 
 

15-25 คะแนน 
 

มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 
 

  
   

  
 

     
       
เสี่ยงสูง (High) 
 
 

9-24 คะแนน 
 
 

มีมาตรการลดความเสี่ยง 
 
 

สีส้ม 
 
 

 
 
 

 
 

ปานกลาง (Medium) 
 

4-8 คะแนน 
 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาต 
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 
 

 
  

  
 

     
       
ต่ำ(Low) 
 

1-3 คะแนน 
 

ยอมรับความเสี่ยง 
 

สีเขียว 
 

 
  

        
        



ตารางระดับของความเสี่ยง (Degreeof Risk)  
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 5   10   15   20   25  
               

 4   8   12   16   20  
          

               

 3   7   9   12   15  
               

 2   4   6   8   10  
          

               

 1   2   3   4   5  
           

                 
 
 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

2. 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (RiskAssessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่หรือคู่สมรสเป็นคู่สัญญา  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม 

มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  
- กระบวนงานที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา เรียกเงินทอนจากค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ หรือวัสดุ ครุภัณฑ์ มีการเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
- การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ  
- การใช้รถราชการ 
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
- การจดัสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และวัสดุ ครุภัณฑ์ 



3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ ไม่มีความคุ้มค่า  
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช ้อำนาจหน้าที่ ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนโพธิธรรมสุว ัฒน์รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครูและบุคลากรในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ครูและบุคลากร 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูและบุคลากร 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ประจำปี พ.ศ .2565  
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลักจ ดังนี้  
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส  
2. การพิจารณาความดีความชอบ 
3. การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 
4. เงินทอนจากการจัดประชุม อบรมและสัมมนา  
5. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการจัดสรร 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ                           

(Impact)ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ 
ใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 



ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ ระดับ 
ความเสี่ยง ความเสี่ยง     

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส 3 4 12 (1) 
2 การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 3 3 9 (2) 
3 การใช้รถราชการไปใช่ในภารกิจส่วนตัว 3 3 9 (3) 
4 เงินทอนการประชุม อบรม และสัมมนา 3 3 9 (4) 
5 การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเร ียน 3 3 9 (5) 

 

แผนภูมิระดับของความเสี่ยงRiskMap)(  
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likehood) 
 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ                
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 



ผลการวเิคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
  

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส ลำดับ 1 (สูง= 12 คะแนน) 
  

การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร ลำดับ 2 (สูง= 9 คะแนน) 
  

การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ลำดับ 2 (สูง= 9 คะแนน) 
  

เงินทอนการประชุม อบรม และสัมมนา ลำดับ 2 (สูง= 9 คะแนน) 
  

การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ลำดับ 2 (สูง= 9 คะแนน) 
  

 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ ยง 1 ระดับ ได้แก่ เสี่ยงสูง โดยสามารถสรุป 
ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโพธิธรรมส ุวัฒน์ 
ประจำปงีบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 
 
 

   ระดับความเสี่ยง  มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
   

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  - -    
       
  

 
เสี่ยงสูง (High) 

 

จำเป็นต้องเร่งจดัการความเสี่ยงและม ี - คู่สมรสหรือเครือญาติของเจ้าหนา้    
     มาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน เป็นคู่สญัญาในการจัดซื้อจดัจ้าง      

     ระดับที่ยอมรับได ้ - การพิจารณาความดีความชอบไม่ 
      เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
      - การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 
      ในห้วงเวลาเดียวกันในการไปราชการ 
      - การจัดประชุม อบรม สัมมนาไมค่ ุ้มค่า 
      และไม่มีประสิทธิผล 
      -การจัดสรรงบประมาณในการ กอ่สร้าง 
      อาคารเรยีนเอื้อประโยชน์ แก่พวกพ้อง 
   

  ปานกลาง (Medium) 
 

- -     
       
   

  ต่ำ Low() 
 

- -     
     

     

       



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
ปัจจัยท่ีจะเกิด 

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
 

มาตรการจัดความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

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. คู่สมรสหรือเครือ 
ญาติของเจ้าหน้าท่ี 
เป็นคู่สญญาในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบด้านการ 
จัดซื้อจัดจ้าง จดัทำรายงานสรุปการจัดซื้อจดัจ้างราย 
ไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุก ครั้ง 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้าง 
รับรองถึงความไมเ่กี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ขา้ราชการและบุคลากร ให ้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจดัจา้ง อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มบรหิารงาน 
งบประมาณ 

2. การใช้อำนาจ 
หน้าท่ีในการ 
พิจารณาความด ี
ความชอบไม่เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ ์

3 3 9 1. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบตัิงานระหว่าง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบญชาให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2.สร้างความเข้าใจในแบบประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
3.เปิดเผยผลการประเมินการปฏิบตัิงานของข้าราชการ 
4.เปิดโอกาสใหผู้้รับการประเมินโต้แย้งผลการประเมินได ้

         กลุ่มบรหิารงาน 
บุคคล 

3. การใช้รถราชการ 
ไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 
ในห้วงเวลาเดียวกันใน 
การไปราชการ 

3 3 9 กำหนดมาตรการการใช้รถโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  
ให้ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไป 



 

 
 

 

 
ปัจจัยท่ีจะเกิด 

ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
 

มาตรการจัดความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔  

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 

 

4.การจัดประชุม 
อบรม สัมมนาไม่ 
คุ้มค่าและไม่มี 
ประสิทธิผล 

3 3 9 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ขา้ราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง 
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการ 
ประชุมราชการสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดอย่าง 
เคร่งครดั 

         กลุ่มบรหิารงาน 
งบประมาณ 

5.การจัด
งบประมาณในการ 
ก่อสร้างอาคารเรียน 
เอื้อประโยชน์แก่ 
พวกพ้อง 

3 3 9 1. จัดทำเกณฑม์าตรฐานสิ่งก่อสรา้งของสถานศึกษาใน 
สังกัด 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจากทุกภาคส่วนร่วม 
พิจารณาในการจัดสรรประมาณในการก่อสร้างอาคาร 
เรียนหรืออาคารประกอบ รวมถึงวัสดุ ครภุัณฑต์่างๆ 

         กลุ่มบรหิารงาน 
งบประมาณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียโพธิธรรมสุวัฒน์  
 
 
 

 

ทีป่รึกษา   

1. นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
2. นายบดินทร์ สินตั้ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. นางปริญญา ไทยลา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

4. นายภูวดล ชื่นอยู ่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 

คณะทำงาน    

1. นางวัชรีย์ บัวเพ็ง ครู คศ๑. ประธาน 
2. นายธนัช ชนะเพีย ครู คศ.๓ กรรมการ 
3. นายแถบ จุลพันธ์ ครู คศ.๓ กรรมการ 
4. นางสาวพจีพร ศรีแก้ว ครู คศ.๓ กรรมการ 

5. นางสาวสุธาสิน พรมแตง ครู คศ.๓ กรรมการ 
6. นางสาวนงนุช คุ้มปาน ครู คศ.๓ กรรมการ 

7. นายสุกฤษฏิ์ มณีโชติ ครู คศ.๓ กรรมการ 
8. นางสุภาวดี สง่าทอง ครู คศ๑. กรรมการ 

9. นายณัฐกมล ลาภะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
10. นายณฐทรรศน์ กันไชยสัก ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวอารีย์ สิบหยอม ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ประจําปีงบประมาณ 2565


