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สวนท่ี 1 

บทนำ 

 1. หลักการและเหตุผล  

 การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา ประโยชน

สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช 

ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่

สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ

ของสวนรวม และทำ ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย

ผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูป ของผลประโยชนทางการเงนิ คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมใน

สังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม

ทามกลางผูท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผูกระทำ ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน

จำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรยีนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรอื

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปน

ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่

รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ พัฒนาประเทศ อีกดวย  

 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน 

ทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการ

วิเคราะหความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน ทับซอน  

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย 

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่

อาจเกิด ผลประโยชนทับซอน  

ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย  

และพันธกิจในภาพ รวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผล ตอ กลยุทธ 

ที่กำหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย 

เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบ  

ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร   



2. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ

องคกร/กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการดำเนิน โครงการ 

 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

และการเงิน เชน การบริหารการเงนิที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอ

สถานการณ หรือ เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเงนิขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไม

เพียงพอ และ ไมสอดคลองกับ ขั้นตอนการดำเนนิการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห 

การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 

 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับ 

การปฏิบัตติามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม

ทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ

รางสัญญา ที่ไมครอบคลุมการดำเนินงาน 

 สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ 

 1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 

การควบคุม กำกับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคบัของหนวยงาน เปนตน  

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี 

หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน  

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 

ขาราชการ พนักงานบริษัท หรอืผูบริหารซึ่งมีอำนาจหนาที่เจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ ที่

บุคคล นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัว

หรือไมรูตวั ท้ังเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน

เทานั้น แตรวมถึง ผลประโยชนอื่นๆ ท่ีไมใชในรปูตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไป

ดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผูมีอำนาจ

หนาที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือ บริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทาง

ราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก 

ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้ เปนการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห ความเสี่ยง

ที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตขุองโอกาส ที่จะทำใหเกิด 



ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน

และ ผลประโยชนสวนรวมเปนสำคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี

สถานการณหรือ สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่ง

มีโอกาสกอใหเกิดหรือ นำไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งน้ีนำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ มา

ดำเนนิการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) และตามบรบิทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ การ

วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ทราบถึงความเสี่ยงดาน

ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และปจจัยเสี่ยงท่ีอาจ เปนเหตุทำให  

  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ

รับผิดชอบ ไมเพียงพอ  

2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี

จริยธรรม  

3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

และการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พรอมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับย้ังการ

ทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนด มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปน ปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย 

 

 2. วัตถุประสงค  

1. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด ความคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

2. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รฐั ไมใหเกิดการแสวงหา 

ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปน

แบบอยาง ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  

4. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรบับริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ประชาชน   

 

 



สวนท่ี 2 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ

ของ ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะหและจัดลำดับ

ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทบัซอน 

ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ

ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข 

หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได  

 

เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคณุภาพ  

 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดำเนินงาน 

(บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 

3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทำงานที่ไมเหมาะสม 

2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 

1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ

ครั้ง 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบรหิารความเส่ียง โดย

พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (likelihood) กบัระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

(impact) ของความเส่ียงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้  

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 

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

2 ความเสี่ยงระดบัสูง(High Risk : H) 9-14 คะแนน 

3 ความเสี่ยงระดบัปานกลาง(Moderate Risk : M 4-8 คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดบัต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 

ในการวเิคราะหความเส่ียงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การ

พิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ  

ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

 

 

 

 

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ 

จัดแบง ดังนี ้ 

 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดบัความเส่ียง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และ

ประเมินซ า หรือถาย

โอนความเสี่ยง 

สแีดง  

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สสีม   

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แตมี 

มาตรการควบคมุความ

เสี่ยง 

สเีหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

(Likelihood x Impact) 



ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

โรงเรียนวัดบวรนเิวศ 

 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีการดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน ดังนี้  

1) การพจิารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงิน และมีชองทางท่ีจะทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 

 - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ 

เอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค  

- กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซึ่งสงผลทางลบตอ

ผูอื่น ที่เก่ียวของ  

2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

- การรับเงิน – จายเงนิงบประมาณ  

- การใชรถราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 

 - การเอ้ือประโยชนระยะเวลาในการจัดสงเอกสารใชความสนิทสวนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ 

หลังจากระยะเวลาท่ีกำหนด สงผลทำใหการดำเนินการในขั้นตอนตอไปลาชา 

 - การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการตางๆ ความเสี่ยงที่จะใชอำนาจหนาที่ เพ่ือคดัเลือก

โรงเรียน ใหสามารถเขารวมโครงการนั้นๆ โดยการใหขอมูล ใหคำแนะนำ หรือใหคะแนนกับโรงเรียน ผูบริหาร 

หรือครู ที่สมัคร เขารวมโครงการ และการใชความสัมพันธ ความสนิทคุนเคย เปนเกณฑในการคัดเลือก 

มากกวาตามหลักเกณฑ/ เงื่อนไข  

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 

โอกาสทีจะเกิดความเสียหาย (likelihood) 

ความ

รุนแรงของ

ผลกระทบ 

(impact) 



- ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีการจัดหาตัวผูคา/ผูรับจาง กอนสงเรื่องใหพัสดุจัดทำเอกสารเบิกจาย  

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รูจัก/หรือไดรับคำสั่งของผูบังคับบัญชากอน  

- โอนเงนิใหบุคคลท่ีตองการใชเงินดวน โดยที่เอกสารหลักฐานยังไมถูกตอง หรือมีผูอนุมัติยังไมครบ  

- การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องตางๆ ที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กระทำไม ถูกตอง เชน การดำเนินการทางวินัย จะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบใน

กลุมงานวินัย ซึ่งจะมีการรอง ขอ กดดันหรือไมผานการพิจารณา จึงทำใหการตรวจสอบ/การสอบสวนไม

เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่วางไว  

- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ  

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม  

- สูญเสียงบประมาณ  

- เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอำนาจหนาท่ีใหผูปฏิบัตใิชโอกาสกระทำผิดในทางมชิอบดวยหนาท่ี  

- ภาพลักษณของหนวยงานเสียหาย ไมเปนที่นาเชื่อถือของขาราชการครู หนวยงานตางๆและ

ประชาชนทั่วไป  

- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต อาจไดรบัการลงโทษทางวินัย ถา

พฤติกรรม ดังกลาวมีมูลความจริง 

 4) แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 (1) การเสริมสรางจิตสำนึกใหบุคลากรของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

เชน 

 - การสงเสรมิการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ตอเนื่องและ สม่ำเสมอ  

- เผยแพรคานิยมและสรางจิตสำนึกที่สรางสรรคใหแกเจาหนาที่ เปนประจำ 

 - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาที่  

- ชื่นชม ยกยอง ประกาศเกียรติคุณใหแกเจาหนาที่ ที่มีการปฏิบัติงานดีเดน 

 - การสงเสรมิใหผูบังคับบัญชา เปนแบบอยางที่ดี 

 (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน  

- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม  

- การเผยแพรและประชาสัมพันธหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

อยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง  

- จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 



สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ   

ประจำป พ.ศ. 2565 

 โรงเรียนวัดบวรนิเวศกำหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 

2. การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 

 3. การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง  

4. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ  

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรนุแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบ ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงใน

ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการ

กอน  

ลำดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ลำดับ 

ความเสี่ยง 

1 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม

เปนไปตามระเบียบ 
5 5 25 1 

2 
การเบิกจายงบประมาณท่ีไม

ถูกตองตามระเบียบ 
3 5 15 1 

3 การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 3 4 12 3 

4 
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไม

เปนไปตามขั้นตอน และระเบียบ 
1 4 8 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ

ความเสี่ยง ดานผลประโยชนทบัซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ

เสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอนได ดังนี้  

 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  

 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลำดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การเอื้อประโยชนตอพวกพอง ลำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน) 

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและ

ระเบียบ 

ลำดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง 

และปาน กลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน

ทับซอน โรงเรียนวัดบวรนิเวศประจำปงบประมาณ 2565 มี ดังนี้  

 

5   (2)  (!) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

โอกาสทีจะเกิดความเสียหาย (likelihood) 

ความ

รุนแรงของ

ผลกระทบ 

(impact) 



ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปจจัยความเส่ียง 

      เส่ียงสูงมาก (Extreme) จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินชา 

หรือถายโอน ความเส่ียง 

- กระบวนการจัดซ้ือจดัจาง ไม

เปนไปตามระเบียบ  

- การเบิกจายงบประมาณที่ไม

ถูกตอง ตามระเบียบ 

       เสี่ยงสงู (High) จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง

และมี มาตรการลดความเส่ียง 

เพ่ือใหอยูในระดบัที่ ยอมรับได 

- การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 

      ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ

ควบคมุ ความเสี่ยง 

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไม

เปนไป ตามขั้นตอนและระเบียบ 

      ต่ำ (Low) - - 

 

 

 

 

 



3. แผนการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

ปจจยัท่ีจะ

เกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิ

ดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

มค.

65 

กพ.

65 

มี.ค. 

65 

เม.ย. 

65 

พค. 

65 

มิ.ย.

65 

กค.65 สค.65 กย.65 

3. กระบวน 

การจัดซ้ือจัด

จางไมเปนไป

ตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

3 4 12 1.ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการและบคุลากร ให

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางการจัดซื้อจัดจาง โดย

วิธีพิเศษอยางเครงครดั 

2. ควบคุม กำกับ ดแูลใหเจาหนาผูรับผิดชอบดานการ

จัดซ้ือจัดจาง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจดัจางราย

ไตรมาสและเสนอใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกครั้ง 

3.ควบคุม กำกับ ดูแล ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพสัดุ

และบุคลากรที่เก่ียวของกับการจดัซ้ือจัดจาง 

4.ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการและบคุลากรให

ปฏิบัติตามพ.ร.บ การจัดซ้ือจดัจางอยางเครงครัด 

         ฝายที่

เกี่ยวข

องฝาย

บริหา

รงาน

งบปร

ะมาณ 

4.การ

เบิกจาย

งบประมาณ

ที่ไมถูกตอง 

 

 

2 4 8 1.ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการและบคุลากร ปฏิบัติ

ตามระเบยีบการเบกิจายเงินและการคลัง อยางเครงครัด 

2. ควบคุม กำกับ ดแูลขาราชการ และบุคลากรให

ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑการปฏิบัตเิกี่ยวกับขอ

รองเรียน การละเวนการปฏบิติัหนาที่และการประพฤติมิ

ชอบ อยางเครงครัด 

         ฝายที่

เกี่ยวข

องฝาย

บริหา

รงาน

งบปร

ะมาณ 

 


