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คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ค าน า 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองยุทธศาสตร์ ด าเนินการจัดท าคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีตัวอย่างวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ
แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  

คู่ มื อการวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงและการจั ดการความเสี่ ยงเกี่ ยวกับผลประโยชน์ทั บซ้ อน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงให้สามารถท าความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง และน าไปใช้ในการผลักดันยุทธ์
ศาสตร์ของคณะ/หน่วยงานให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เมษายน 2561 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์
หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์
ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับ
องค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่
เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจาก
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก
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การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน
ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 
สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ

ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ และการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร 
ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผล
การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ
ด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานปลัดกระทรวง-สาธารณสุข การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานปลัดกระทรวง-สาธารณสุขทราบถึงความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบ
บ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 
Based) อีกด้วย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถกูกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
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บทที่ 2 
แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ
เสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า  
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน  

2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน  
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ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน  

4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L)  1-3 คะแนน  

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่

 
 

 

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

ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความเสี่ยง  มาตรการก าหนด  การแสดงสีสัญลักษณ์  

ต่ า (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว  
ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง  

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม  

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  15-25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมิน
ซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง  

 
 
 

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

 
 

   

  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
    (Likelihood x Impact) 

โอกาสที่จะเกิดความเสยีหาย (Likelihood) 

ตารางระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 
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บทที่ 3 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

3.1 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

ปัจจัยเสี่ยง  
(1) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง  
(2) 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(5) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(6) 

      
      
      
      
      

 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) ปัจจัยเสี่ยง 

ระบุปัจจัยเสี่ยง  
(2) แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 

ระบุแผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่จะจัดการความเสี่ยง 
(3) โอกาส 

ระบุคะแนนจากปัจจัยเสี่ยงที่ได้นั้น มีระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับใด 
(4) ผลกระทบ 

ระบุคะแนนจากปัจจัยเสี่ยงที่ได้นั้น มีระดับของผลกระทบที่จะได้รับอยู่ในระดับใด 
(5) ระดับความเสี่ยง 

ระบุระดับของความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณต์่างๆ 
(6) ล าดับความเสี่ยง 

ก าหนดล าดับความเสี่ยง 
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บทที่ 4 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ที่
พบการกระท าผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุของการกระท าผิด
วินัยมากท่ีสุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  

1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 2) การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัด
จ้าง 3) การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การให้และการรับ
ของขวัญสินน้ าใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า 4) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 5) เบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง    

 
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 

1.กระบวนการจดัซื้อจัดจา้งไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด    

3 5 15 
(สูงมาก) 

1 

2.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการจัดซื้อ จัดจา้ง 

1. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความ
เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
พัสดุ และผู้เสนองาน รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตาม คู่มือ
การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยา่งเคร่งครัด 

2 5 10 
(สูง) 

4 

3.การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์การใช้อ านาจหน้าที่

1. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากร ด าเนินการตาม
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับ

3 5 15 
(สูงมาก) 

2 
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ปัจจัยเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 

เรียกรับผลประโยชน์ การให้และ
การรับของขวัญสินน้ าใจ เพื่อ
หวังความก้าวหน้า 

ซ้อน อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการให้และการรับของขวัญ
และผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด 
(ดังรายละเอียดในคู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

4.การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 

3 5 15 
(สูงมาก) 

3 

5.เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ เป็นเท็จ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกีย่วข้อง  

ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต จัดกิจกรรม อบรม ให้บุคลากร
เป็นคนดี  มีคุณธรรมเป็นประจ า และก าหนด
มาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิด  

3 4 12 
(สูง) 

5 

 
4.2 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 
 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ ความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 2 

 
 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสยีหาย (Likelihood) 

ความเสีย่งที่ยอมรับได้ ความเสีย่งที่ยอมรับไมไ่ด้ 

ความเสีย่งที่ยอมรับไมไ่ด้ 

ความเสีย่งที่ยอมรับได้ 

 (5) 

 (1)/(3)/(4)  (2) 

 (4) 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  

1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน)  
2.การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง ล าดับ 4 (สูงมาก = 10 คะแนน)  

3.การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การใช้อ านาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์ การให้และการรับของขวัญสินน้ าใจ เพ่ือ
หวังความก้าวหน้า 

ล าดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน)  

4.การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 3 (สูงมาก = 15 คะแนน)  
5.เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ล าดับ 5 (สูงมาก = 12 คะแนน)  

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์

ทับซ้อน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยน าผลที่ได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือลดความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของบุคลากรที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยใน 4 ประเด็น 
คือ 1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 2) การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง 3) 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การให้และการรับของขวัญ
สินน้ าใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า 4) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ      

2. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดท าคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป  
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