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คำนำ 
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สวนที่ 1 

บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน  
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ
สวนรวม และทำใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน
ที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึง
คุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที ่จงใจ
กระทำความผิด ยังพบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก จน
นำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนยอเกิดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะทอนปญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล             
ประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่กำหนด
ไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธ 
โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกร 
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2. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ
หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และ ไม
สอดคลองกับขั้นตอนการดำเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะหการวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทำรายงานเพือ่นำมาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม
ทันสมัยหรือความไม ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา 
การรางสัญญาทีไ่มครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัยคือ 

1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 

การควบคุม กำกับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

 2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 

ผลประโยชน ท ับซอน  หมายถึ ง  สภาวการณ   หรือข  อเท็ จจริ งที ่บ ุ คคล ไม ว  าจะ เป น
นักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอำนาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่
ในตำแหนงหนาที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะ
เกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัวทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ ทีไ่มใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินกไ็ด อาทิ การแตงตั้งพรรคพวก
เขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตาง ๆทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมี
อำนาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทาง
ราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก 
ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เปนการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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การวเิคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่
เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ทีจะทำใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถาน
การณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมี
โอกาสกอใหเกิดหรือนำไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตาง ๆมา
ดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยให โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ทราบถึงความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทำให 

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไมเพียงพอ 

2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางทำใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึด
มั ่นในหลักธรรมาภิบาลพรอมกันนี ้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั ้งการทุจริต                            
ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย 

2. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนส วนรวม 

๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหาผลประ
โยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยาง 

ที่ยีืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรง ใส และตรวจสอบได 

๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
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สวนที่ 2 

การประเมินความเสี่ยงประจำป 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

1. การวเิคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนเปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงตาง ๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห และจัดลำดับ
ความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน
ไดแกระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จำนวนเงิน ที่ชัดเจนได 

เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที ่สงผลกระทบดานการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทำงานทีไ่มเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ 

ครั้ง 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ชวงคะแนน 
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 

 

ในการวิเคราะห ความเสี ่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดข้ึน (Impact)และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) 

 

 

 

 

 โดยที่ซึ่งจัดแบงเปน4 ระดับ สามารถแสดงเปนRisk Profile แบงพื้นที่เปน4 สวน (4 Quadrant) ใช
เกณฑในการ 

จัดแบง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ 
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมี 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ  x  ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ 

(Likelihood x Impact) 
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2. การวเิคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีการดำเนินการวเิคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล
ประโยชนทับซอน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงิน และมีชองทางที่จะทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 

- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ 

เอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสงผลทางลบตอผู
อื่นท่ีเกี่ยวของ 

2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

- การรับ – จายเงิน 

- การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 

- การจัดซื้อจัดจาง และการจางบริการ 

- การกำหนดคุณลกัษณะวัสดุครุภัณฑการกำหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา 

- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ การจัดหาพัสดุ 

- การปฏิบัติงานของเจาหนาทีไ่มเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 

- การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 

- การเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ 

- การจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันไดประโยชน 

- การเบิกคาตอบแทน 

- การใชรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตวั 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 

- เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอำนาจหนาทำใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดวยหนาที ่

- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อ ถือของหนวยงาน 
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4) แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

(1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด รังเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ เชน 

- การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

- เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกครูและบุคลากร 

- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับครูและบุคลากร 

- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางที่ดี 

- ยกยองเชิดชูผูเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตน 

- เผยแพรความเสียหายจากการทุจริตแกบุคลากรใหรับทราบ 

- ไมปกปองผูกระทำผิด 

(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 

- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 

- การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
อนุบาลคลองหาด อยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

- จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- กำหนดการใชทรัพยากรของหนวยงาน 

 

สรุปผลการวเิคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด                                 
ประจำป พ.ศ. 2562 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนจำนวน 4 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 

2. การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 

3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 

4. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
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เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนำผลทีไ่ดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

ลำดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตาม
ระเบียบ 

1 3 3 (2) 

2 การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 2 1 2 (4) 
3 การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตาม

ระเบียบ 
3 1 3 (2) 

4 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการ
จัดซื้อจัดจาง 

4 1 4 (1) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 ความ 

รุนแรง  ๕ 

ของ  ๔ 

ผล  ๓    

กระทบ   ๒ 

(Impact) ๑ 

                  

   ๑  ๒      ๓       ๔  ๕ 
 

  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

 

 

 

     

     

( ๑ )     

     

 (๒) (๓)   



9 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับของความเสี่ยงดานผล
ประโยชนทับซอนได ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลำดับ 4 (ปานกลาง = 10 คะแนน) 
การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน ลำดับ 3 (สูง = 10 คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ ลำดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลำดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 

จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุป ขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ประจำปงบประมาณ 2562 อยูในระดับ         ต่ำ (Low) 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปจจัยความเสี่ยง 
      
         เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 
 

- จัดอบรมเจาหนาที่  
- กำกับติดตามการทำงานอยาง
ใกลชิด  
- กำหนดบทลงโทษใหชัดเจน 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม                 
เปนไปตามระเบียบ 
- การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผล
ประโยชน 
- การเบิกจายงบประมาณทีไ่ม
ถูกตองตามระเบียบ 
- การเอ้ือประโยชนตอพวกพองใน
การจัดซื้อจัดจาง 

 
         เสี่ยงสูง (High) 
 

- จำเปนตองเรงจัดความเสี่ยงและ
มีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให
อยูในระดับที่ยอมรับได 

- การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผล
ประโยชน 
- การเบิกจายงบประมาณทีไ่ม
ถูกตองตามระเบียบ 
- การเอ้ือประโยชนตอ พวกพอง
ในการจัดซื้อจัดจาง 

            
         ปานกลาง (Medium) 
 

- ยอมรับความเสี่ยง แตมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม              
เปนไปตามระเบียบ 
- การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผล
ประโยชน 

    
          ต่ำ (Low)  
 

- ควรมีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปน         
ไปตามระเบียบ 
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 จากผลการวิเคราะหความเสี่ยง ดานผลประโยชน ทับซอนของ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อยูใน

ระดับ  ต่ำ    (Low) โรงเรียนอนุบาลคลองหาด จึงมีแนวทางการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง
การทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ                                       
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 


