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ส"วนที่ 1 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชนCทับซ*อนถือเปkนการทุจริตคอรCรัปช่ันประเภทหน่ึง เพราะเปkนการแสวงหา ประโยชนCสeวนบุคคลโดยการละเมิดตeอกฎหมายหรือ

จริยธรรมด*วยการใช*อำนาจในตำแหนeงหน*าที่ไปแทรกแซง การใช*ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ*าหน*าที่ของรัฐจนทำให*เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 

หน*าท่ีสาธารณะขาดความเปkนอิสระความเปkนกลางและความเปkนธรรมจนสeงผลกระทบตeอประโยชนC สาธารณะของสeวนรวม และทำให*ผลประโยชนCหลักขององคCกร 

หนeวยงาน สถาบันและสังคมต*องสูญเสียไป โดย ผลประโยชนCที่สูญเสียไปอาจอยูeในรูปของผลประโยชนCทางการเงิน คุณภาพการให*บริการ ความเปkนธรรมใน สังคม

 รวมถึงคุณคeาอ่ืนๆตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตeระดับองคCกรจนถึงระดับสังคมอยeางไรก็ตาม ทeามกลางผู*ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู*กระทำความผิดโดย

ไมeเจตนาหรือไมeมีความรู*ในเรื่องดังกลeาวอีกเปkน จำนวนมาก จนนำไปสูeการถูกกลeาวหาร*องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนCทับซ*อน หรือ ความ

ขัดแย*งกันระหวeางผลประโยชนCสeวนตนและผลประโยชนCสeวนรวม (Conflict of interest : COI) เปkน ประเด็นปjญหาทางการบริหารภาครัฐในปjจจุบันที่เปkนบeอเกิดของ

ปjญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบในระดับทีรุ่นแรงขึ้น และยังสะท*อนปjญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปkนอุปสรรคตeอการพัฒนาประเทศอีกด*วย โรงเรียนบ*านสวน

วิทยาคม ดำเนินการวิเคราะหCความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนC ทับซ*อน โดยวิเคราะหCความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนCทับ

ซ*อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปkนกรอบการ วิเคราะหCความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ผลประโยชนC ทับซ*อน 

การวิเคราะห2ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหCความเส่ียงท่ีเปkนระบบในการบริหารปjจจัย 

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให*เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชนCทับซ*อน ประเภทของความเสี่ยง แบeง

ออกเปkน ๔ ด*าน ดังนี ้

1. ความเสี่ยงด$านกลยุทธ2 (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปgาหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณC

และเหตุการณCภายนอกที่สeงผลตeอ กลยุทธCที่กำหนดไว* และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธCไมeเหมาะสม รวมถึงความไมeสอดคล*องกันระหวeางนโยบาย 

เปgาหมายกลยุทธC โครงสร*างองคCกร ภาวการณCแขeงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล*อม อันสeงผลกระทบ ตeอวัตถุประสงคCหรือเปgาหมายขององคCกร 

2. ความเสี่ยงด$านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข*องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปkนความ

เสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคCกร/ กระบวนการเทคโนโลย ีหรือนวัตกรรมที่ใช*/บุคลากร/ความเพียงพอของข*อมูล สeงผลตeอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

ดำเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด$านการเงิน (Financial Risk: F) เปkนความเส่ียงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เชeน การบริหารการเงินที่ไมeถูกต*อง ไมeเหมาะสม ทำ

ให*ขาดประสิทธิภาพ และไมeทันตeอ สถานการณC หรือเปkนความเสี่ยงที่เกี่ยวข*องกับการเงินขององคCการ เชeนการประมาณการงบประมาณไมe เพียงพอ และ ไมeสอดคล*อง

กับขั้นตอนการดำเนินการ เปkนต*น เนื่องจากขาดการจัดหาข*อมูล การวิเคราะหC การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช*ในการบริหารงบประมาณ 

และการเงินดังกลeาว 

4. ความเสี่ยงด$านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวข*องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตeางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปkนความ

เสี่ยง เนื่องจากความไมeชัดเจน ความไมe ทันสมัยหรือความไมeครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข*อบังคับตeางๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การ รeางสัญญาที่ไมe

ครอบคลุมการดำเนินงานสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปjจจัยหลัก 2 ปjจจัย คือ 

1) ป[จจัยภายใน เชeน นโยบายของผู*บริหาร ความซื่อสัตยC จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได*ของระบบสารสนเทศ 

การเปลี่ยนแปลงผู*บริหารและเจ*าหน*าที่บeอยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไมeทั่วถึง และการไมeปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข*อบังคับของหนeวยงาน เปkนต*น 

2) ป[จจัยภายนอก เชeน กฎหมาย ระเบียบ ข*อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลย ีหรือ สภาพการแขeงขัน สภาวะแวดล*อมทั้งทาง

เศรษฐกิจและการเมือง เปkนต*น 
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ผลประโยชน2ทับซ$อน หมายถึง สภาวการณC หรือข*อเท็จจริงที่บุคคล ไมeวeาจะเปkนนักการเมืองข*าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู*บริหารซึ่งมีอำนาจหน*าที่

เจ*าหน*าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน*าที่ในตำแหนeงหน*าที่ ที่ บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูe และสeงผลกระทบตeอประโยชนCสeวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอยeางรู*ตัว หรือไมeรู*ตัว

ทั้งเจตนาและไมeเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมeจำกัดอยูeในรูปของตัวเงินหรือทรัพยCสินเทeานั้น แตeรวมถึงผลประโยชนCอื่นๆ ที่ไมeใชeในรูปตัวเงินหรือทรัพยCสินก็ได* 

อาทิ การแตeงตั้งพรรคพวกเข*าไปดำรง ตำแหนeงในองคCกรตeางๆ ทั้งในหนeวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู*มีอำนาจหน*าที่ ตัดสินใจให*ญาติพี่

น*องหรือบริษัทที่ตนมีสeวนได*สeวนเสียได*รับสัมปทานหรือผลประโยชนC จากทางราชการโดยมิ ชอบ สeงผลให*บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึด

ผลประโยชนCสeวนตนเปkนหลัก ผลเสีย จึงเกิด ขึ้นกับประเทศชาต ิการกระทำแบบนี้เปkนการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห2ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน2ทับซ$อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหCความเสี่ยง ที่เปkนระบบในการบริหารปjจจัยและควบคุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให*เกิด 

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนCทับซ*อน หรือความขัดแย*งระหวeางผลประโยชนCสeวนตน และผลประโยชนCสeวนรวมเปkนสำคัญ อันเกี่ยวเนื่อง

เชื่อมโยงอยeางใกล*ชิดกับการทุจริต กลeาวคือ ยิ่งมี สถานการณCหรือสภาวการณCของการขัดกันของผลประโยชนCสeวนตนและผลประโยชนCสeวนรวม มากเทeาใด ก็ยิ่ง มีโอกาส

กeอให*เกิดหรือนำไปสูeการทุจริตมากเทeานั้น 

การวิเคราะหCความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนCทับซ*อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด*านตeางๆ มาดำเนินการวิเคราะหCตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด*านผลประโยชนCทับซ*อนของโรงเรียนบ*านสวนวิทยาคม การวิเคราะหCความ

เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนCทับซ*อนนี้ จะชeวยให*โรงเรียนบ*านสวนวิทยาคม ทราบถึงความเสี่ยง ด*านผลประโยชนCทับซ*อนที่เกิดขึ้น และปjจจัยเสี่ยงที่อาจเปkนเหตุทำให* 

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน*าที่ของข*าราชการเปkนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไมeเพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน*าที่ไปในทางที่ทeาให*ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน*าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนCสeวนรวมมากกวeาประโยชนCสeวนตน และการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร*อมกันนี้ ยังสามารถกำหนด

มาตรการแนวทางการปgองกัน ยับยั้งการทุจริต ปÜด โอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปgองกันและแก*ไขปjญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ

กระทำผิดวินัยของเจ*าหน*าที่รัฐที่เปkนปjญหาสำคัญและพบบeอยอีกด*วย 

 

2. วัตถุประสงคC 

1. เพื่อสร*าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให*เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชนCสeวนตนกับผลประโยชนCสeวนรวม 

2. เพื่อแสดงความมุeงมั่นในการบริหารราชการโดยใช*หลักธรรมาภิบาล 

3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ*าหน*าที่รัฐ ไมeให*เกิดการแสวงหา ผลประโยชนCสeวนตัวในตำแหนeงหน*าที่อันมิควรได*โดยชอบตาม

กฎหมาย ให*ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปkน แบบอยeางที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต*อง เปkนธรรม ถูกกฎหมาย โปรeงใส และตรวจสอบได* 

4. เพื่อสร*างความเชื่อมั่นศรัทธาตeอการบริหารราชการแผeนดินแกeผู*รับบริการ ผู*มีสeวนได*สeวนเสีย และประชาชน 
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ส"วนที่ 2 
การวิเคราะห/ความเสี่ยงด7านผลประโยชน/ทบัซ7อน 

1. การวิเคราะหCความเส่ียงด*านผลประโยชนCทับซ*อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะหCความเสี่ยงด*านผลประโยชนCทับซ*อน เปkนการวิเคราะหCระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของความเสี่ยงตeางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

และดำเนินการวิเคราะหC และจัดลำดับ ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑCการประเมินมาตรฐานที่จะใช*ในการประเมินความเสี่ยง ด*านผลประโยชนCทับซ*อน ได*แกe ระดับโอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ ความเสี่ยง ทั้งนี ้กำหนดเกณฑCในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปkนข*อมูลเชิงพรรณา ที่

ไมeสามารถระบุเปkนตัวเลข หรือ จำนวนเงินที่ชัดเจนได* 

เกณฑ2ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปkนประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบeอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น*อย มีโอกาสเกิดขึ้นน*อยครั้ง 

1 น*อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
 

เกณฑ2ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สnงผลกระทบด$านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร*ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยeางไมeร*ายแรง 

3 ปานกลาง สร*างบรรยากาศในการทางานที่ไมeเหมาะสม 

2 น*อย สร*างความไมeสะดวกตeอการปฏิบัติงานบeอยครั้ง 

1 น*อยมาก สร*างความไมeสะดวกตeอการปฏิบัติงานนานๆ  คร้ัง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ของความเสี่ยงแตeละสาเหต ุ(โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑCไว* 4 ระดับ ดังนี ้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ชnวงคะแนน 

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 
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ในการวิเคราะหCความเสี่ยงจะต*องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได*จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) และผลกระทบ ทีเ่กิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได* (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

ซึ่งจัดแบeงเปkน 4 ระดับ สามารถแสดงเปkน Risk Profile แบeงพื้นที่เปkน 4 สeวน (4 Quadrant) ใช*เกณฑCในการจัดแบeง ดังน้ี 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ2 

เส่ียงสูงมาก 

(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 

หรือถeายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เส่ียงสูง 

(High) 

9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส*ม 

ปานกลาง 

(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตeมี 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ำ 

(Low) 

1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct)
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ2ตnาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ2ตnาง ๆ 

(Likelihood x Impact) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
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2. การวิเคราะห2ความเสี่ยงด$านผลประโยชน2ทับซ$อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงเรียนบ*านสวนวิทยาคม มีการดำเนินการวิเคราะหCความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชนCทับซ*อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตeอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนCทับซ*อน 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข*องกับการใช*เงินและมีชeองทางที่จะทำประโยชนCให*แกeตนเองและพวกพ*อง 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข*องกับการใช*ดุลยพินิจของเจ*าหน*าที ่ซึ่งมีโอกาสใช*อยeางไมeเหมาะสม คือ มีการ เอื้อประโยชนCหรือให*ความชeวยเหลือพวกพ*อง การกีด

กัน การสร*างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีชeองทางเรียกร*องหรือรับผลประโยชนCจากผู*ที่มีสeวนเกี่ยวข*อง ซึ่งสeงผลทางลบตeอ ผู*อ่ืนท่ีเก่ียวข*อง 

2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข*าขeายมีโอกาสเส่ียงตeอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนCทับซ*อน 

- การรับ – จeายเงิน 

- การบันทึกบัญชีรับ – จeาย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 

- การจัดซื้อจัดจ*างและการจ*างบริการ 

- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑCการกำหนดคุณสมบัติผู*ที่จะเข*าประมูลหรือขายสินค*า 

- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑC 

- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไมeเปkนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ*าง 

- การคัดเลือกบุคคลเข*ารับราชการ 

- การจัดหาพัสดุ 

- การจัดทำโครงการฝôกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

- การเบิกคeาตอบแทน 

- การใช*รถราชการ ฯลฯ 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมeมีการปgองกันท่ีเหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 

- เปÜดชeองทางให*บุคลากรใช*อำนาจหน*าทำให*ผู*ปฏิบัติใช*โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด*วยหน*าที่ 

- เสียชื่อเสียงและความนeาเชื่อถือของหนeวยงาน 

4) แนวทางการปgองความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนCทับซ*อน 

       (1) การเสริมสร*างจิตสำนึกให*บุคลากรของโรงเรียนบ*านสวนวิทยาคม รังเกียจการ ทุจริต ทุกรูปแบบ เชeน 

- การสeงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ*านสวนวิทยาคม 

- เผยแพรeคeานิยมสร*างสรรคCให*แกeบุคลากร 

- จัดโครงการฝôกอบรมด*านคุณธรรมจริยธรรมให*กับบุคลากร 

- การสeงเสริมให*ผู*บังคับบัญชาเปkนตัวอยeางที่ดี 

(2) การปgองกันเหตุการณCหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปkนภัยตeอหนeวยงาน เชeน 

- การแจ*งเวียนหลักเกณฑCและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรeงใสและเปkนธรรม 

- การเผยแพรeหลักเกณฑCการรับทรัพยCสินหรือประโยชนCอื่นใด 

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ*านสวนวิทยาคมอยeางสม่ำเสมอและตeอเนื่อง 

– จัดชeองทางการร*องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สรุปผลการวิเคราะห2ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน2ทับซ$อน โรงเรียนบ$านสวนวิทยาคมประจำปtงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนบ*านสวนวิทยาคม กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนC ทับซ*อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก  ดังนี ้

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ*างไมeเปkนไปตามระเบียบ 

2. การเบิกจeายงบประมาณที่ไมeถูกต*องตามระเบียบ 

3. การเอื้อประโยชนCตeอพวกพ*อง 

4. การปฏิบัติงานของเจ*าหน*าที่ไมeเปkนไปตามขั้นตอนและระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณC (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตeละปjจจัยเสี่ยงแล*ว จึงนำผลที่ได*มาพิจารณาความสัมพันธCระหวeางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตeอกิจกรรม หรือภารกิจของ

หนeวยงานวeา กeอให*เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให*ทราบวeามีความเสี่ยงใดเปkนความเสี่ยงสูงสุดที่จะต*องบริหารจัดการกeอน 

 

ลำดับ ป[จจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 

ลำดับ 

ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ*างไมeเปkนไปตามระเบียบ 3 5 15 (1) 

2 การเบิกจeายงบประมาณที่ไมeถูกต*องตามระเบียบ 3 4 12 (2) 

3 การเอื้อประโยชนCตeอพวกพ*อง 2 4 8 (3) 

4 การปฏิบัติงานของเจ*าหน*าที่ไมeเปkนไปตามขั้นตอน 

และระเบียบ 

2 3 6 (4) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct)
 

5      

4      

3    
 

(2) (1) 

2   (4) (3)  

1      

 1 2 3 4 5 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk Map)  ที่ได*จากการวิเคราะหCความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด*านผลประโยชนCทับซ*อน สามารถสรุปการวิเคราะหCความเสี่ยง

และจัดลำดับความสำคัญของความ เสี่ยงด*านผลประโยชนCทับซ*อนได* ดังนี ้
 

ผลการวิเคราะหCความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงด*านผลประโยชนCทับซ*อน 

ผลการวิเคราะห2ความเสี่ยงด$านผลประโยชน2ทับซ$อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ*างไมeเปkนไปตามระเบียบ ลำดับ 1  (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การเบิกจeายงบประมาณที่ไมeถูกต*องตามระเบียบ ลำดับ 2  (สูง = 12 คะแนน) 

การเอื้อประโยชนCตeอพวกพ*อง ลำดับ 3  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

การปฏิบัติงานของเจ*าหน*าที่ไมeเปkนไปตามขั้นตอนและระเบียบ ลำดับ 4 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
 

จากตารางวิเคราะหCความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปkน 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และ ปานกลาง โดยสามารถสรุปข*อมูลการวิเคราะหCความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนCทับซ*อน โรงเรียนบ*านสวนวิทยาคม ประจำปúงบประมาณ 2565 มี ดังนี ้

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ป[จจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเปkนต*องเรeงจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และ

ประเมินซ้ำ หรือถeายโอนความเสี่ยง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ*าง 

ไมeเปkนไปตามระเบียบ 

 

เสี่ยงสูง (High) จำเปkนต*องเรeงจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลด

ความเสี่ยง 

เพื่อให*อยูeในระดับที่ยอมรับได* 

- การเบิกจeายงบประมาณที่ไมe ถูกต*องตามระเบียบ 

- การเอื้อประโยชนCตeอพวกพ*อง 

ปานกลาง(Medium) 

 

ยอมรับความเสี่ยง แตeมีมาตรการ 

ควบคุมความเส่ียง 

- การปฏิบัติงานของเจ*าหน*าที่ไมe 

เปkนไปตามขั้นตอนและระเบียบ 

 

ต่ำ (Low) 

 

- - 

 


