
 

 

 

 

 

 

รายงานการจัดการความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  อ าเภอบา้นกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 



ค าน า 

 

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์  ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพื่อก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหาร
งานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบ
บ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มาก าหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคมอีกด้วย  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๒ พบว่าโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้ก าหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน  ๔  
ประเด็นหลัก ประกอบด้วย  ๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่โปร่งใส  ๒) การพิจารณาความดีความชอบ ๓) 
การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ๔) เงินทอนจากการจัดประชุม อบรมและสัมมนา และ ๕) การ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ 

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ได้ด าเนินการจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยได้ด าเนินการตามมาตรการ
จัดการความเส่ียงครบทุกประเด็นหลัก อันน าไปสู่องค์กรท่ีมีความโปร่งใส สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

        โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

           หน้า 

ค าน า                   ก 

สารบัญ                   ข 

ส่วนที่  ๑  บทน า 

 ๑.๑  หลักการและเหตุผล 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ 
ส่วนที่  ๒  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒.๑  การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
       (Risk Assessment for Conflict of interest) 
 ๒.๒  การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
       (Risk Assessment for Conflict of interest) 
 ๒.๓  แผนจัดการความเส่ียงป้องกันด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
       (Risk Assessment for Conflict of interest) 
ส่วนที่  ๓  ภาคผนวก 
 คณะท างานวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



ส่วนที่  ๑  บทน า 

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเส่ียง  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น  ๔  ด้าน  ดังนี้ 

๑.  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง  ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒.  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

๓.  ความเส่ียงด้านการเงิน  (Financial Risk : F)  เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน  เช่น  การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณ ไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

๔.  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)  เกีย่วข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรม สัญญา การ
ร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก  ๒  ปัจจัย  คือ 
๑)  ปัจจัยภายใน  เช่น  นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
๒)  ปัจจัยภายนอก  เช่น  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้น 



การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ ความเส่ียง
ท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเส่ียงใน
ด้านต่าง ๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission)  และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนโนน
เจริญพิทยาคม ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุท าให้ 

๑.  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 

๒.  การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

๓.  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ 

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้  ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต
และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

๑.๒  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้
เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒.๒  เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

๒.๓  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฏหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๒.๔  เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชน 

 

 

 

 



ส่วนที่  ๒  การวิเคราะหค์วามเสีย่งด้านผลประโยชนท์บัซ้อน 

๒.๑  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of lnterest) 
            การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ
ของความเส่ียงต่างๆ  เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความเส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่  ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ  (Impact)  และระดับ
ความเส่ียง  ท้ังนี้  ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข
หรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood)  เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง   

โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)  ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้  ๔  ระดับ  ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)    

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕ – ๒๕  คะแนน 
๒ ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) ๙ – ๑๔  คะแนน 
๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔ – ๘  คะแนน 
๔ ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) ๑ – ๓  คะแนน 



ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile)  ท่ีได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  โดยท่ี 

ระดับความเสี่ยง  =  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  x  ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
                           (Likelihood  x  Impact) 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น  ๔  ระดับ  สามารถแสดงเป็น  Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น  ๔  ส่วน  (๔  Quadrant)  ใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง  ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงถึงสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) ๑๕ – ๒๕  คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า

หรือถ่ายโอนความเส่ียง 
สีแดง   

เส่ียงสูง (High) ๙ – ๑๔  คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม   
 

ปานกลาง (Medium) ๔ – ๘  คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มี
มาตรการควบคุมความเส่ียง 

สีเหลือง 

ต่ า (Low) ๑ – ๓  คะแนน ยอกรับความเส่ียง สีเขียว   
 

 

๒.๒  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of lnterest) 
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 

 ๑)  การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  -  กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 
  -  กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลืองเกินงบประมาณท่ีจัดสรร 
  -  กระบวนท่ีเกี่ยวข้องการเบิกจ่ายโครงการท่ีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒)  โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต  หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  -  การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  -  การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -  การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓)  ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
  -  สูญเสียงบประมาณ  ไม่มีความคุ้มค่า 
  -  เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหน้าท่ี  ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ
ด้วยหน้าท่ี 
  -  เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
 ๔)  แนวทางการป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (๑)  การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  รังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น 



   -  การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของโรงเรียน 
   -  เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
   -  จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
   -  การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 
  (๒)  การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 
   -  การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
   -  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
   -  จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
               โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ก าหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
จ านวน  ๓  ประเด็นหลัก  ดังนี้ 
   ๑.  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรยีน 
                               ๒.  การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
                               ๓.  การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

  

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสียง
และผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับ
ใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

๑ การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
โรงเรียน 

๓ ๔ ๑๒ (๑) 

๒ การเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลืองเกิน
งบประมาณท่ีจัดสรร 

๓ ๓ ๙ (๒) 

๓ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

๓ ๓ ๙ (๓) 

 

 

 



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน ล าดับท่ี  ๑  (สูง = ๑๒ คะแนน) 
การเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลืองเกินงบประมาณท่ีจัดสรร ล าดับท่ี  ๒  (สูง = ๙ คะแนน) 
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ล าดับท่ี  ๓  (สูง = ๙ คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดับความเส่ียง  ๑  ระดับ ได้แก่ เส่ียงสูง โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  มีดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) - - 
เส่ียงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 

และมีมาตรการลดความเส่ียง 
เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

- การจัดท าระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของโรงเรียน 
- การเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลืองเกิน
งบประมาณท่ีจัดสรร 
- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ปานกลาง (Medium) - - 
ต่ า (Low) - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓.  แผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑. การจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
โรงเรียน 

๓ ๔ ๑๒ ๑. มีการประชุมและมีค าสั่งแต่งต้ัง
คณะท างานรับผิดชอบการตรวจสอบวัสดุ 
ครุภัณฑ์ประจ าป ี
๒. มีการส ารวจข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา 
๓. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
โรงเรียนและรายงานการตรวจสอบวัสดุ 
ครุภัณฑ์ทุก ๆ ป ี

          
 
 

งานพัสดุ 

๒. การเบิกจ่ายวัสดุ
สิ้นเปลืองเกิน
งบประมาณท่ีจัดสรร 

๓ ๓ ๙ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายได้ไตร
มาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทกุครั้ง 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเครง่ครัด 
 

          
 
 
 
 
 

งานพัสดุ 



 
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสผลประทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๓. การเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

๓ ๓ ๙ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามโครงการและจัดท ารายงานสรุปการ
เบิกจ่าย ไตรมาสและเสนิให้หัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบทุกครั้ง 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเบิก
จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด 

          
 
 
 
งานการเงินและ

บัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ส่วนที่  ๓ 

การด าเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  (ระยะไตรมาสที่  ๒ – ๓) 

 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้จัดท าแผนจัดการความเส่ียงป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยก าหนด
มาตรการจัดการความเส่ียงตามประเด็นหลัก  จ านวน  ๓  ประเด็น  ประกอบด้วย 
  ๑.  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรยีน 
  ๒.  การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ๓.  การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 การด าเนินการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระยะไตรมาสท่ี  ๒ – ๓)  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ได้ด าเนินการกิจกรรม ตาม
มาตรการจัดการความเส่ียงและปัจจัยท่ีจะเกิดความเส่ียง  ดังนี้ 
           ๑.  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน  การจัดการความเส่ียงได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๑.๑  มีการประชุมและมีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการตรวจสอบวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
                           ประจ าปี 
  ๑.๒  มีการส ารวจข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
  ๑.๓  จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียนและรายงานการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ 
                            ทุกๆ ปี 
  ผลการด าเนินงาน  พบว่า  จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาแต่ยังไม่เป็น 
ปัจจุบัน 
          ๒.  การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดการความเส่ียงได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑  ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงานสรุป
การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
  ๒.๒  ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบัผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๒.๓  ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด 
  ผลการด าเนินงาน พบว่า การเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลืองเป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
           ๓.  การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  การจัดการความเส่ียงได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๓.๑  ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามโครงการ 
และจัดท ารายงานสรุปการเบิกจ่าย ไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
  ๓.๒  ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเบิกจ่ายเงิน
อย่างเคร่งครัด 
  ผลการด าเนินงาน พบว่ามีการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นไปตามระเบียบแต่ยังมีความล่าช้าไม่
ตรงก าหนดเวลาการจัดโครงการ 




