
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

โรงเรียนสวัสดิ ์ร ัตนาภิมุข ดำเนินการวิเคราะห:ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจ เกิด

ผลประโยชน:ทับซFอนโดยวิเคราะห:ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน:ทับซFอนตาม 

มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเรbงดbวนเชิงรุกในการปdองกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปรbงใสตรวจสอบไดFและ

การแกFไขปgญหาการกระทำผิดวินัยของเจFาหนFาที่รัฐที่เปhนปgญหาสำคัญและพบบbอย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน:ทับซFอนที่ไดFนี้มากำหนดเปhนคูbมือ ปdองกันผลประโยชน:ทับซFอน

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขอีกดFวยเพื่อบรรลุเปdาหมายตามยุทธศาสตร:ชาติ วbาดFวยการปdองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
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ส&วนท่ี ๑ 

บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประยชน:ทับซFอนถือเปhนการทุจริตคอร:รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปhนการแสวงหา ประโยชน:

สbวนบุคคลโดยการละเมิดตbอกฎหมายหรือจริยธรรมดFวยการใชFอำนาจในตำแหนbงหนFาที่ไปแทรกแซง การใชF

ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจFาหนFาที่ของรัฐ จนทำใหFเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนFาท่ี

สาธารณะขาดความเปhนอิสระความเปhนกลาง และความเปhนธรรมจนสbงผลกระทบตbอประโยชน:สาธารณะของ

สbวนรวม และทำใหFผลประโยชน:หลักขององค:กร หนbวยงาน สถาบันและสังคมตFองสูญเสียไป โดยผลประโยชน:

ที่สูญเสียไปอาจอยูbในรูป ของผลประโยชน:ทางการเงิน คุณภาพการใหFบริการ ความเปhนธรรมในสังคม รวมถึง

คุณคbาอื่นๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแตbระดับองค:กรจนถึงระดับสังคม อยbางไรก็ตามทbามกลางผูFที่จงใจ

กระทำความผิด ยังพบผูFกระทำ ความผิดโดยไมbเจตนาหรือไมbมีความรูFในเรื่องดังกลbาวอีกเปhนจำนวนมาก จน

นำไปสูbการถูกกลbาวหารFองเรียนเร่ืองทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน:ทับซFอน หรือความขัดแยFงกัน

ระหวbางผลประโยชน:สbวนตนและผลประโยชน: สbวนรวม (Conflict of interest : COl) เปhนประเด็นปgญหา

ทางการบริหารภาครัฐในปgจจุบันท่ีเปhนบbอเกิดของปgญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยัง

สะทFอนปgญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปhนอุปสรรคตbอการ พัฒนาประเทศ อีกดFวย 

โรงเรียนสวัสดิ ์ร ัตนาภิมุข ดำเนินการวิเคราะห:ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด 

ผลประโยชน:ทับซFอนโดยวิเคราะห:ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน:ทับซFอนตาม

มาตรฐาน  COSO(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

เปhนกรอบการวิเคราะห:ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน:ทับซFอน 

การวิเคราะห;ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห:ความเส่ียงท่ีเปhนระบบในการบริหารปgจจัย 

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหFเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน 

ท่ีอาจเกิดผลประโยชน:ทับซFอน 

ประเภทของความเส่ียงแบ&งออกเปCน ๔ ดFานดังน้ี 

๑. ความเสี่ยงดFานกลยุทธ: (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปdาหมายและ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ:และเหตุการณ:ภายนอกที่สbงผลตbอกลยุทธ:ที่กำหนด

ไวFและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ:ไมbเหมาะสมรวมถึงความไมbสอดคลFองกันระหวbางนโยบายเปdาหมายกลยุทธ:

โครงสรFางองค:กรภาวการณ:แขbงขันทรัพยากรและสภาพแวดลFอมอันสbงผลกระทบตbอวัตถุประสงค:หรือ

เปdาหมายขององค:กร 

๒. ความเสี่ยงดFานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวขFองกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ

ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี ่ยงที ่ อาจเกิดข้ึนเปhนความเสี ่ยงเนื ่องจากระบบงานภายในขององค:กร/

กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใชF/บุคลากร/ความเพียงพอของขFอมูลสbงผลตbอประสิทธิภาประสิทธิผล

ในการดำเนินโครงการ 



 ๒ 

๓. ความเสี่ยงดFานการเงิน (Financial Risk: F) เปhนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ

การเงินเชbนการบริหารการเงินที่ไมbถูกตFองไมbเหมาะสมทำใหFขาดประสิทธิภาพและไมbทันตbอสถานการณ:หรือ

เปhนความเส่ียงท่ีเก่ียวขFองกับการเงินขององค:การเชbนการประมาณการงบประมาณไมbเพียงพอและไมbสอดคลFอง

กับขั้นตอนการดำเนินการเปhนตFน เนื่องจากขาดการจัดหาขFอมูลการวิเคราะห:การวางแผนการควบคุมและการ

จัดทำรายงาน เพ่ือนำมาใชFในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลbาว 

๔. ความเสี่ยงดFานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี ่ยวขFองกับการ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตbางโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปhนความเสี่ยงเนื่องจากความไมbชัดเจนความไมbทันสมัย

หรือ ความไมbครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขFอบังคับตbางๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการรbางสัญญาท่ี

ไมbครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปIจจัยหลัก ๒ ปIจจัยคือ 

๑) ปIจจัยภายใน เชbน นโยบายของผูFบริหารความซื่อสัตย:จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดFของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูFบริหารและเจFาหนFาท่ีบbอยคร้ัง

หรือสภาพการแขbงขันสภาวะแวดลFอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปhนตFน 

๒) ปIจจัยภายนอก เชbน กฎหมายระเบียบขFอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

หรือสภาพการแขbงขันสภาวะแวดลFอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปhนตFน 

ผลประโยชน;ทับซFอน หมายถึง สภาวการณ:หรือขFอเท็จจริงที ่บุคคลไมbวbาจะเปhนนักการเมือง 

ขFาราชการพนักงานบริษัทหรือผูFบริหารซึ่งมีอำนาจหนFาที่เจFาหนFาที่ของรัฐปฏิบัติหนFาที่ในตำแหนbงหนFาที่ท่ี

บุคคลนั้นทั้งเจตนาและไมbเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมbจำกัดอยูbในรูปของตัวเงินหรือทรัพย:สินเทbาน้ัน

แตbรวมถึง ผลประโยชน:อ่ืนๆท่ีไมbใชbในรูปตัวเงินหรือทรัพย:สินก็ไดFอาทิการแตbงต้ังพรรคพวกเขFาไปดำรงตำแหนbง

ในองค:กรตbางๆท้ังในหนbวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผูFมีอำนาจหนFาท่ีตัดสินใจใหF

ญาติพ่ีนFองหรือบริษัทที่ ตนมีสbวนไดFสbวนเสียไดFรับสัมปทานหรือผลประโยชน:จากทางราชการโดยมิชอบสbงผล

ใหFบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่ เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน:สbวนตนเปhนหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติการกระทำแบบน้ีเปhนการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห:ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน:ทับซFอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห: ความเสี่ยงท่ี

เปhนระบบในการบริหารปgจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำใหFเกิด

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน:ทับซFอน หรือความขัดแยFงระหวbางผลประโยชน:สbวนตน

และผลประโยชน:สbวนรวมเปhนสำคัญ อันเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอยbางใกลFชิดกับการทุจริต กลbาวคือย่ิงมีสถานการณ:

หรือสภาวการณ:ของการขัดกันของผลประโยชน:สbวนตนและผลประโยชน:สbวนรวมมากเทbาใด ก็ยิ่งมีโอกาส

กbอใหFเกิดหรือนำไปสูbการทุจริตมากเทbาน้ัน 

การวิเคราะห:ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน:ทับชFอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดFานตbางๆ มา

ดำเนินการวิเคราะห:ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) และตามบริบทความเสี ่ยงดFานผลประโยชน:ทับซFอนของสำนักงานเขตพื ้นท่ี



 ๓ 

การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี การวิเคราะห:ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน:ทับซFอนนี้จะชbวยใหFโรงเรียน

สวัสด์ิรัตนาภิมุขทราบถึงความเส่ียงดFานผลประโยชน:ทับซFอนท่ีเกิดข้ึนและปgจจัยเส่ียงท่ีอาจเปhนเหตุทำใหF 

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนFาที่ของขFาราชการเปhนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ

ไมbเพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหนFาท่ีไปในทางท่ีทbาใหFประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

๓. การปฏิบัติหนFาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน:สbวนรวมมากกวbาประโยชน:สbวนตน และการยึด

ม่ันในหลักธรรมาภิบาลพรFอมกันน้ี ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปdองกัน ยับย้ังการทุจริต ปÜดโอกาส

การทุจริต และเพื่อกำหนด มาตรการหรือแนวทางการปdองกันและแกFไขปgญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ

กระทำผิดวินัยของเจFาหนFาท่ีรัฐท่ีเปhน ปgญหาสำคัญและพบบbอยอีกดFวย 

๒. วัตถุประสงค; 

๑. เพื่อสรFางสีบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหFเกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชน:สbวนตนกับผลประโยชน:สbวนรวม 

๒. เพ่ือแสดงความมุbงม่ันในการบริหารราชการโดยใชFหลักธรรมาภิบาล 

๓. เพื ่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจFาหนFาที ่รัฐไมbใหFเกิดการแสวงหา

ผลประโยชน:สbวนตัวในตำแหนbงหนFาที่ อันมิควรไดFโดยชอบตามกฎหมายใหFยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปhน

แบบอยbางท่ี ดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกตFองเปhนธรรมถูกกฎหมายโปรbงใสและตรวจสอบไดF 

๔. เพื่อสรFางความเชื่อมั่นศรัทธาตbอการบริหารราชการแผbนดินแกbผูFรับบริการผูFมีสbวนไดFสbวนเสียและ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

ส&วนท่ี ๒ 

การวิเคราะห;ความส่ียงดFานผลประโยชน;ทับซFอน 

๑. การวิเคราะห;ความเส่ียงดFานผลประโยชน;ทับซFอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห:ความสี่ยงดFานผลประโยชน:ทับซFอน เปhนการวิเคราะห:ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ

ของ ความเสียงตbางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง และดำเนินการวิเคราะห: และจัดลำดับ

ความเสียงโดยกำหนดเกณฑ:การประเมินมาตรฐานที่จะใชFในการประเมินความเสี่ยง ดFานผลประโยชน:ทับซFอน

ไดFแกb ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ

ความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ:ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปhนขFอมูลเชิงพรรณนาที่ไมbสามารถระบุเปhนตัวเลข หรือ

จำนวนเงินท่ีชัดเจนไดF 

 

เกณฑ;ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปhนประจำ 

๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบbอยคร้ัง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางคร้ัง 

๒ นFอย มีโอกาสเกิดข้ึนนFอยคร้ัง 

๑ นFอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ;ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที ่ส&งผลกระทบดFานการดาเนินงาน 

(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรFายแรง 

๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยbางไมbรFายแรง 

๓ ปานกลาง สรFางบรรยากาศในการทางานท่ีไมbเหมาะสม 

๒ นFอย สรFางความไมbสะดวกตbอการปฏิบัติงานบbอยคร้ัง 

๑ นFอยมาก สรFางความไมbสะดวกตbอการปฏิบัติงานนานๆคร้ัง 

 

ระดับของความเสียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทU 

(Impact)ของความเส่ียงแตbละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ:ไวF ๔ ระดับ ดังน้ี 

 

 



 ๕ 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) ลำดับ 

ลำดับ ระดับความเส่ียง ช&วงคะแนน 

๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 

๒ ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔ คะแนน 

๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 

๔ ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 

 

ในการวิเคราะห:ความเส่ียงจะตFองมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profle) ท่ีไดFจากการพิจารณา 

จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน

(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดF (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

ระดับความเส่ียง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ:ตbางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ:ตbางๆ 

                                              (Likelihood x Impact) 

 

ซึ่งจัดแบbงเปhน ๔ ระดับสามารถแสดงเปhน Risk Profle แบbงพื้นที่เปhน ๔ สbวน (๔ Quadrant) ใชF

เกณฑ:ในการจัดแบbง ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 

๒. การวิเคราะห;ความเส่ียงดFานผลประโยชน; ทับซFอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

โรงเรียนวัดบFานทbนั่ง มีการดำเนินการวิเคราะห:ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน:

ทับซFอน ดังน้ี 

๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต&อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน;ทับซFอน 

- กระบวนงานท่ีเก่ียวขFองกับการใชFเงินและมีชbองทางท่ีจะทำประโยชน:ใหFแกbตนเองและพวกพFอง 

- กระบวนงานที่เกี่ยวขFองกับการใชFดุลยพินิจของเจFาหนFาที่ซึ่งมีโอกาสใชFอยbางไมbเหมาะสมคือ มีการ

เอ้ือประโยชน:หรือใหFความชbวยเหลือพวกพFองการกีดกันการสรFางอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีชbองทางเรียกรFองหรือรับผลประโยชน:จากผูFที่มีสbวนเกี่ยวขFองซึ่งสbงผลทางลบตbอผูFอ่ืน

ท่ีเก่ียวขFอง 

๒) โดยมีกระบวนงานท่ีเขFาข&ายมีโอกาสเส่ียงต&อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน;ทับซFอน 

- การรับ - จbายเงิน 

- การบันทึกบัญชีรับ - จbาย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 

- การจัดซ้ือจัดจFางและการจFางบริการ 

- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ:การกำหนดคุณสมบัติผูFท่ีจะเขFาประมูลหรือขายสินคFา 

- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ: 

- การปฏิบัติงานของเจFาหนFาท่ีไมbเปhนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจFาง 

- การคัดเลือกบุคคลเขFารับราชการ 

- การจัดหาพัสดุ 

- การจัดทำโครงการฝöกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

- การเบิกคbาตอบแทน 

- การใชFรถราชการ 

- ฯลฯ 

๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม&มีการปrองกันท่ีเหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 

- เปÜดชbองทางใหFเจFาหนFาท่ีใชFอำนาจหนFาทำใหFผูFปฏิบัติใชFโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดFวยหนFาท่ี 

- เสียช่ือเสียงและความนbาเช่ือถือของหนbวยงาน 

๔) แนวทางการปrองความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน;ทับซFอน 

   (๑) การเสริมสรFางจิตสำนึกใหFบุคลากรของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รังเกียจการทุจริตทุก รูปแบบ 

เชbน 

- การสbงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- เผยแพรbคbานิยมสรFางสรรค:ใหFแกbเจFาหนFาท่ี 

- จัดโครงการฝöกอบรมดFานคุณธรรมจริยธรรมใหFกับเจFาหนFาท่ี 



 ๗ 

- การสbงเสริมใหFผูFบังคับบัญชาเปhนตัวอยbางท่ีดี 

   (๒) การปdองกันเหตุการณ:หรือพฤติกรรมท่ีอาจเปhนภัยตbอหนbวยงานเชbน 

- การแจFงเวียนหลักเกณฑ:และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรbงใสและเปhนธรรม 

- การเผยแพรbหลักเกณฑ:การรับทรัพย:สินหรือประโยชน:อ่ืนใด 

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาอยbางสม่ำเสมอและตbอเน่ือง 

- จัดชbองทางการรFองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

สรุปผลการวิเคราะห;ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน;ทับซFอนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ประจำปtพ.ศ. 

๒๕๖๔ 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข กำหนดความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน:ทับซFอน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก 

ดังน้ี 

๑. กระบวนการจัดซ้ือจัดจFางไมbเปhนไปตามระเบียบ 

๒. การใชFอำนาจหนFาท่ีเรียกรับผลประโยชน: 

๓. การเบิกจbายงบประมาณท่ีไมbถูกตFองตามระเบียบ 

๔. การเอ้ือประโยชน:ตbอพวกพFองในการจัดซ้ือจัดจFาง 

เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ: (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact)ของแตbละปgจจัยเสี่ยงแลFว จึงนำผลที่ไดFมาพิจารณาความสัมพันธ:ระหวbางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงตbอกิจกรรม หรือภารกิจของหนbวยงานวbา กbอใหFเกิดระดับของความสียงในระดับ

ใดในตารางความเส่ียง ซ่ึงจะทำใหFทราบวbามีความเส่ียงใดเปhนความเส่ียงสูงสุดท่ีจะตFองบริหารจัดการกbอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดFจากการวิเคราะห:ความสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ

ความเสี่ยง ดFานผลประโยชน:ทับชFอนสามารถสรุปการวิเคราะห:ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ

เส่ียงดFานผลประโยชน:ทับซFอนไดFดังน้ี 

ผลการวิเคราะห;ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงดFานผลประโยชน;ทับซFอน 

ผลการวิเคราะห;ความเส่ียงดFานผลประโยชน;ทับซFอน จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจFางไมbเปhนไปตามระเบียบ ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕คะแนน) 

การใชFอำนาจหนFาท่ีเรียกรับผลประโยชน: ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕คะแนน) 

การเบิกจbายงบประมาณท่ีไมbถูกตFองตามระเบียบ ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒คะแนน) 

การเอ้ือประโยชน:ตbอพวกพFองในการจัดซ้ือจัดจFาง ลำดับ ๕ (ปานกลาง = ๘คะแนน) 

 

จากตารางวิเคราะห:ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปhนตระดับคือสูงมากสูงและปาน

กลางโดยสามารถสรุปขFอมูลการวิเคราะห:ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน:ทับซFอน

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ประจำปúงบประมาณ ๒๕๖๕ มีดังน้ี 
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 ๑๐ 

 


