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ส่วนที1่ 

                                                    บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน ์ 

ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้                        
ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 

ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม 

และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเส ีย 

อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการป็นธรรมในสังคมความ รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ กระทำ ความผิด  

ยังพบผู้กระทำความผดิโดยไมเ่จตนาหรือไมม่ีความรู้ในเรื่องดังกลา่วอีกเป็นจำนวนมาก
จนถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมConflict( of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ 
บริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และย ังสะท้อน

ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

           โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ดำเนินการวิเคราะหค์วามเสี่ยง  

เกี่ยวกับการปฏบิัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรฐานCOSO(The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 
 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธิ์Strategic ( Risk: S) หมายถึงความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ 
เป้าหมายและพันธกิตในภาพรวม ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลย ุทธ์ 
 ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน Operational( Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในของ  
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องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial( Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ท ัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้อง งบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น 
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์  การวางแผนการควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใช้ 

ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบCompliance( Risk: C) เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัด 
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาร่างสัญญา 
ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง  อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 คือ 
 

1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงของระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสาระสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบของ ระเบียบหรือข้ หน่วยงาน เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอกเช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน การเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติห หน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา 
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ 
ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าดำรงแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจละบริษัท จำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียรับ     
สัมปทานหรือผลประโยชน ์ โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน 
เป็นหลัก เกิดกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมและทางจรรยาบรรณ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ทำให้เกิด
ความ เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน  
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และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์ของการ
ขัดแย้งกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก ็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การ
ทุจริตมากขึ้นเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ทำให้ 

1.  การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและการยึดมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริตและเพ่ือ
กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อนอีกด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมร่งใส ถูกกฎหมายและตรวจสอบได้ 
 

4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผ ู้มีได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน RiskAssessment ( for of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 

ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับ 
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการปประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ Impact() และ ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็น ตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood ) 

        ระดับ           โอกาสที่เกิด              คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 
 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact )  เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

        ระดับ           โอกาสที่เกิด              คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง Degree( of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (  Likelihood)  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (  Degree of Risk ) 
ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

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

2 ความเสี่ยงระดับสูง(High Risk : H ) 9-14  คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง( Moderate Risk: E) 4-8  คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ ( Low Risk: L ) 1-3  คะแนน 

 

ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile )ที่ได้จากการพิจารณา จัดระดับความสำคัญ

ของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood และผลกระทบที่เกิดข้ึน (Impact ) และขอบเขตของระดับความ

เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้( RiskAppetite Boundary) โดยที่ 

 

    ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่ามรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของ  

                            เหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) 

  ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ( 4 Quadrant ) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก(Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง  

เสี่ยงสูง(High) 9-14  คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม    

 

ปานกลาง( Medium) 4-8  คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ำ ( Low ) 1-3  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( Likelihood ) 

2.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน RiskAssessment ( for Conflict of Interest)   
     โรงเรียน แวงใหญ่วิทยาคม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือเอ้ือประ 

และพวกพ้อง 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มี 
การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลท ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนืทับซ้อน 
- การรับ-การเงิน 
-การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย/ การจัดทำบัญชีทางการเงิน 

- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่จะเข้าประมูล หรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 



 

- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 

3. ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- เสียชื่อเสี่ยงและความหน้าเชื่อถือของหน่วยงาน 

 
4. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  รังเกียจจากการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
 

- การส่งเสริม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสถานศึกษา  

 - เผยแพร่ค่านิยม สร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 

-  จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร 

 - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

(2) การป้องกันเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต ่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโนชน์อื่นใด 

 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาอย่าง

สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
       -จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 
 



สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียน แวงใหญ่วิทยาคม  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  เขตประจำปี  พ.ศ. 2563 
 
โรงเรียนแวงใหญ่ กำหนด ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

                  4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยแล้วจึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง   ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

ลำดับความ
เสี่ยง 

1 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน ์ 3 5 15 (2) 
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 4 8 (4) 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง risk Map ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและ

จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับ

ความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน ) 
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน ) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ 3 (สูง       = 12คะแนน ) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ 4 ( ปานกลาง = 25คะแนน ) 

 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกรดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และ ปานกลาง โดย

สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนแวงใหญ่

วิทยาคมประจำปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้ 

ระดับความเสี่ยงเสียง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

สูงมากExtreme 
จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการ
ลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

เสียงสูง High 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมี
มาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ระดับที่
ยอมรับได้ 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ปานกลางMedium 
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ต่ำ low - - 
 

 

 



 



 

 

 


