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ค าน า 
 

 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับก ารปฏิบัติง านที่อ าจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนเพื่อก าหนดเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของบุคล ากรในสังกัด เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จน
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบันและสังคมตอ้งสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน 
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่
ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปIญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบอ่เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาลและเป็นอุปสรรคตอ่การพัฒนาประเทศ 
  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ประโยชน์ซับซอ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะหค์วามเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ซับซอ้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ซับซอ้น  
 
ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic RisK: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่านโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
หรือเปา้หมายขององคก์ร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
ขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
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3. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ 
และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความ
ไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึง
การท าพินัยกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไมค่รอบคลุมการด าเนินงาน 
 
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจัจัยหลัก 2 ปัจจจัย คือ 
  1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ บ่อยครั้งการควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์  หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น

นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอย่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้น
อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ใน
รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเทา่นั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้เสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม 
เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็น
การกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ซับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของ
โอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น 
และปจัจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และการยึด
มั่นในหลักธรรมมาภิบาล  

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการป้องกัน ยับยั้งการ
ทุจริตปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปญัหาส าคัญและพบบ่อยอีกดว้ย 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกตอ้ง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. เพื่อสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 
 
 



4 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชนท์ับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น (Risk Assessment for Conflict of interest) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ซับซ้อน เป็นการวิเคราะหโ์อกาสที่จะเกิดผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนา ที่ไมส่ามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได ้
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิดขึ้น ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑร์ะดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา) 

ระดับ โอกาสที่เกิดขึ้น ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่า้ยแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกตอ่การปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกตอ่การปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 
ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 - 25 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 – 14 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 – 8 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1 - 3 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก

การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite 
Boundary) โดยที่ 
 

 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน  
(4 Quadrant) ใช้เกณฑใ์นการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
 

 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
ของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซอ้น 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซอ้น 

  - การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
  - เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลภายนอก 
  - การใช้วัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
  - การใช้ไฟฟ้าสถานศึกษากับอุปกรณไ์ฟฟ้าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

  3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
  - งานที่ไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
  - ขาดความสามัคคีในหน่วยงาน 

  4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4.1 การเสริมสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 

ห้วยม้าวิทยาคม รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
 - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
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  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
  - การส่งเสริมใหผู้้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 

 4.2 การปอ้งกันเหตุการณ์การหรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

คร ูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง 
  - จัดช่องทางการรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ซับซอ้น โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
โ ร ง เ รี ยนห้ วยม้ า วิ ทยาคม  ก าหนดความ เสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกับผลประ โยชน์ ซั บซ้ อน  

จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
2. เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลภายนอก 
3. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
4. การใช้ไฟฟ้าสถานศึกษากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแตล่ะปจัจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิด
ระดับความเสี่ยงระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด 
ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
รายการ

ที ่
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 
1 การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 3 2 6 (3) 
2 เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน 

จากบุคคลภายนอก  
1 5 5 (4) 

3 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ 
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 

3 3 9 (2) 

4 การใช้ไฟฟ้าสถานศึกษากับอุปกรณ์ไฟฟ้า  
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4 3 12 (1) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้นได ้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
- การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ลําดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

- เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลภายนอก ลําดับ 4 (ปานกลาง = 5 คะแนน) 

- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนตน 

ลําดับ 2 (สูง = 9 คะแนน) 

- การใช้ไฟฟ้าสถานศึกษากับอุปกรณ์ไฟฟ้า  
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ  

สูงมากสูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรยีนหว้ยม้าวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 มี ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
      เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มาตรการลด และประเมินซ้ า หรือ 
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

      เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและ  
มีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่ออยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ 

- การใช้งานไฟฟ้าสถานศึกษา 
กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน  
- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทาง 
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 

      ปานกลาง 
(Medium) 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

- การใช้เวลาราชการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน  
- เรียกรับผลประโยชน์ตอบ
แทน จากบุคคลภายนอก 

      ต่ า (Low)  
 

 

 


