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      คํานํา  

 โรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก1น เขต ๑ ได*

ดำเนินการวิเคราะหJความเสี่ยงเกี่ยวกบัการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนJทับซ*อน โดยวิเคราะหJความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชนJทับซ*อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร1งด1วนเชิงรุก 

ในการปkองกันการทจุริตการบริหารงานที่โปร1งใส ตรวจสอบได* และการแก*ไขปlญหาการ กระทำผิดวินัย ของ

เจ*าหน*าที่รัฐที่เปmนปlญหาสำคัญและพบบ1อย  

 นอกจากน้ี ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงารที่อาจเกิดผลประโยชนJทับซ*อน ที่ได*น้ีมากําหนด

เปmนคู1มือปkองกันผลประโยชนJทบัซ*อนของโรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1น อีกด*วย เพื่อบรรลเุปkาหมายตาม

ยุทธศาสตรJชาติว1าด*วยการปkองกันและ ปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โรงเรียนบ*าน

เพี้ยฟานโนนตุ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



               หลักการและเหตุผล  

บทนำ 

             การมีผลประโยชนJทับซ*อนถือเปmนการทุจริตคอรJรปัช่ันประเภทหน่ึง เพราะเปmนการแสวงหา

ประโยชนJ ส1วนบุคคลโดยการละเมิดต1อกฎหมายหรือจริยธรรมด*วยการใช*อํานาจในตําแหน1งหน*าที่ไปแทรกแซง

การใช* ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ*าหน*าที่ของรฐั จนทําให*เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ

หน*าที่ สาธารณะ ขาดความเปmนอสิระ ความเปmนกลางและความเปmนธรรม จนส1งผลกระทบต1อประโยชนJ

สาธารณะ ของส1วนรวม และทําให*ผลประโยชนJหลักขององคJกร หน1วยงาน สถาบันและสงัคมต*องสญูเสียไป 

โดย ผลประโยชนJทีสู่ญเสียไปอาจอยู1ในรูปของผลประโยชนJทํางการเงิน คุณภาพการให*บรกิาร ความเปmนธรรม

ใน สังคม รวมถึงคุณค1าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต1ระดับองคJกรจนถึงระดับสังคม อย1างไรก็ตาม 

ท1ามกลางผู*ที่จงใจกระทําความผิดยังพบผู*กระทําความผิดโดยไม1เจตนาหรือไม1มีความรู*ในเรื่องดังกล1าวอีกเปmน 

จํานวนมาก จนนําไปสู1การถูกกล1าวหาร*องเรียนเรื่องทจุริตหรือถูกลงโทษทํางอาญา ผลประโยชนJทับซ*อน หรอื 

ความขัดแย*งกันระหว1างผลประโยชนJส1วนตนและผลประโยชนJส1วนรวม (Conflict of interest : COI) เปmน 

ประเด็นปlญหาทํางการบรหิารภาครฐัในปlจจุบันที่เปmนบ1อเกดิของปlญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที ่

รุนแรงข้ึน และยังสะท*อนปญั หาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปmนอุปสรรคต1อการพฒันาประเทศอีกด*วย  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน*อมเกล*า อุตรดิตถJ ดําเนินการวิเคราะหJความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด

ผลประโยชนJทับซ*อน โดยวิเคราะหJความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนJ ทบัซ*อนตาม

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

เปmนกรอบการวิเคราะหJความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชนJทบัซ*อน การวิเคราะหJความเสี่ยง หมายถึง 

กระบวนการวิเคราะหJความเสี่ยงที่เปmนระบบในการบริหารปlจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลด

มูลเหตุของโอกาสที่จะทํา ให*เกิดความเสียหายจากการปฏิบติังานที่อาจเกิดผลประโยชนJทับซ*อน  

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทของความเสีย่ง แบGงออกเปYน 4 ดBาน ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงดBานกลยุทธ- (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลเุปkาหมาย  

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณJ และเหตุการณJภายนอกทีส่1งผลต1ออกลยุทธJที ่

กําหนดไว* และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธJไม1เหมาะสม รวมถึงความไม1สอดคล*องกันระหว1างนโยบายเปkาหมาย 

กลยุทธJ โครงสร*างองคJกร ภาวะการณJแข1งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล*อม อันส1งผลกระทบต1อวัตถุประสงคJ 

หรือเปkาหมายขององคJกร  

2. ความเสี่ยงดBานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข*องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนเปmนความเสี่ยงเน่ืองจากระบบงานภายในขององคJกร/ กระบวนการ

เทคโนโลยี หรอืนวัตกรรมที่ใช*/บุคลากร/ความเพียงพอของข*อมูล ส1งผลต1อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

ดําเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงดBานการเงิน (Financial Risk: F) เปmนความเสี่ยงเกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณ และการเงิน 

เช1น การบริหารการเงินที่ไม1ถูกต*อง ไม1เหมาะสม ทําให*ขาดประสิทธิภาพและไม1ทันต1อสถานการณJ หรอืเปmน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข*องกับการเงินขององคJการเช1น การประมาณการงบประมาณไม1เพียงพอ และไม1 สอดคล*อง

กับข้ันตอนการดําเนินการ เปmนต*น เน่ืองจากขาดการจัดหาข*อมูล การวิเคราะหJ การวางแผน การ ควบคุม และ

การจัดทํารายงานเพื่อนํามาใช*ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล1าว  

4. ความเสี่ยงดBานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข*องกบัการ ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบต1างๆ โดยความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนเปmนความเสี่ยง เน่ืองจากความไม1ชัดเจน ความไม1 ทันสมัย

หรือความไม1ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข*อบังคับต1างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสญัญา การร1างสัญญา

ที่ไม1ครอบคลุมการดําเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปtจจัยหลัก 2 ปtจจัยคือ 

1) ปtจจัยภายใน เช1น นโยบายของผู*บรหิาร ความซื่อสัตยJ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ  

การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือได*ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู*บรหิารและเจ*าหน*าที ่

บ1อยครั้ง การควบคุมกํากบัดูแลไม1ทั่วถึง และการไม1ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข*อบังคับของหน1วยงาน 

เปmนต*น  

2) ปtจจัยภายนอก เช1น กฎหมาย ระเบียบข*อบงัคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ 

สภาพการแข1งขัน สภาวะแวดล*อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมอืง เปmนต*น  

ผลประโยชน-ทับซBอน หมายถึง สภาวการณJ หรอืข*อเทจ็จรงิที่บุคคล ไม1ว1าจะเปmนนักการเมือง ข*าราชการ 

พนักงานบริษัท หรือผู*บรหิารซึ่งมีอํานาจหน*าทีเ่จ*าหน*าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน*าที่ในตําแหน1งหน*าทีท่ี่บุคคลน้ัน



รับผิดชอบอยู1 และส1งผลกระทบต1อประโยชนJส1วนรวม ซึง่การกระทําน้ันอาจจะเกิดข้ึนอย1างรู*ตัว หรือไม1รู*ตัว 

ทั้งเจตนาและไม1เจตนา และมีรปูแบบทีห่ลากหลายไม1จํากัดอย1ูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยJสิน เท1าน้ัน แต1

รวมถึงผลประโยชนJอื่นๆ ที่ไม1ใช1ในรูปตัวเงินหรือ ทรพัยJสินกไ็ด*การแต1งต้ังพรรคพวกเข*าไปดํารงตําแหน1งใน

องคJกรต1างๆ ทั้งในหน1วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการทีบุ่คคลผ*ูมีอาํนาจ หน*าที่ตัดสินใจ

ให*ญาติพีน่*องหรือบริษัทที่ตนมีส1วนได*ส1วนเสียได*รบัสัมปทานหรือผลประโยชนJ จากทางราชการ โดยมิชอบ 

ส1งผลให*บุคคลน้ันขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชนJส1วนตนเปmนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกบั

ประเทศชาติ การกระทําแบบน้ีเปmนการกระทําทีผ่ิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวิเคราะห-ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน-ทับซBอน จงึหมายถึง กระบวนการวิเคราะหJความเสี่ยง ที่เปmน

ระบบในการบรหิารปlจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมลูเหตุของโอกาสที่จะทําให*เกิด ความ

เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนJทบัซ*อน หรือความขัดแย*งระหว1างผลประโยชนJส1วนตน และ

ผลประโยชนJส1วนรวมเปmนสําคัญ อันเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงอย1างใกล*ชิดกบัการทุจริต กล1าวคือ ยังม ีสถานการณJ

หรือสภาวการณJของการขัดกันของผลประโยชนJส1วนตนและผลประโยชนJส1วนรวมมากเท1าใด ก็ยังม ีโอกาส

ก1อให*เกิดหรือนําไปสู1การทุจริตมากเท1าน้ัน  

การวิเคราะหJความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนJทับซ*อนในครัง้น้ีนำเอาความเสี่ยงในด*านต1าง ๆ มา ดําเนินการ

วิเคราะหJตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 

way Commission) และตามบรบิทความเสี่ยงด*านผลประโยชนJทับซ*อนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น*อม

เกล*า อุตรดิตถJ การวิเคราะหJความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนJทับซ*อนน้ี จะช1วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น*อม

เกล*าอุตรดิตถJทราบถึงความเสี่ยงด*านผลประโยชนJทับซ*อนนที่เกิดข้ึน และปlจจัยเสี่ยงทีอ่าจเปmนเหตุทํา ให*  

 1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน*าที่ของข*าราชการเปmนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบ

ไม1เพียงพอ  

 2. การปฏิบัติหน*าที่ไปในทางที่ทําให*ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  

 3. การปฏิบัติหน*าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนJส1วนรวมมากกว1าประโยชนJส1วนตนและการยึด

มั่นในหลกัธรรมาภิบาล  

 พร*อมกันน้ี ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทําการปkองกัน ยับย้ังการทจุริต ป�ดโอกาสการทจุริต  

และเพือ่กําหนดมาตรการหรือแนวทําการปkองกันและแก*ไขปlญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิด 

วินัย 

ของเจ*าหน*าทีร่ัฐทีเ่ปmนปlญหาสําคัญและพบบ1อยอกีด*วย  
 

 

 

 



2. วัตถุประสงค-  

1. เพือ่สร*าง สบืทอดวัฒนธรรมสจุริตและแสดงเจตจํานงสจุริตในการบรหิารราชการให*เกิดความคิด แยกแยะ

ผลประโยชนJส1วนตนกับผลประโยชนJส1วนรวม  

2. เพื่อแสดงความม1งุมั่นในการบริหารราชการโดยใช*หลักธรรมาภิบาล  

3. เพื่อตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏิบัติราชการของเจ*าหน*าที่รัฐ ไม1ให*เกิดการแสวงหา ผลประโยชนJ

ส1วนตัวในตําแหน1งหน*าที่อันมิควรได*โดยชอบตามกฎหมายให*ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปmน  

แบบอย1างที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต*อง เปmนธรรม ถูกกฎหมาย โปร1งใส และตรวจสอบได* 

4. เพื่อสร*างความเช่ือมั่นศรัทธาต1อการบริหารราชการแผ1นดินแก1ผู*รบับริการ ผู*มสี1วนได*ส1วนเสีย  

และประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         สGวนท่ี 2  

   การวิเคราะห-ความเสี่ยงดBานผลประโยชน-ทับซBอน  

1. การวิเคราะห-ความเสี่ยงดBานผลประโยชน-ทับซBอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

 การวิเคราะหJความเสี่ยงด*านผลประโยชนJทับซ*อน เปmนการวิเคราะหJระดับโอกาสทีจ่ะเกิดผลกระทบ 

ของความเสี่ยงต1างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะหJ และจัดลําดับ 

ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑJการประเมินมาตรฐานทีจ่ะใช*ในการประเมินความเสี่ยง ด*านผลประโยชนJทบั 

ซ*อน ได*แก1 ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)และระดับ

ความ เสี่ยง ทั้งน้ี กําหนดเกณฑJในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเปmนข*อมูลเชิงพรรณา ที่ไม1สามารถระบุเปmน ตัวเลข 

หรือ จํานวนเงินที่ชัดเจนได*  

เกณฑ-ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปmนประจํา 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ1อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 

2 น*อย มีโอกาสเกิดข้ึนน*อยครั้ง 

1 น*อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

เกณฑ-ระดบั ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคณุภาพ ท่ีสGงผลกระทบดBานการดําเนินงาน 

(บุคลากร)   

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทํางวินัยร*ายแรง 

4 สูง ลงโทษทํางวินัยอย1างไม1ร*ายแรง 

3 ปานกลาง สร*างบรรยากาศในการทํางานที่ไม1เหมาะสม 

2 น*อย สร*างความไม1สะดวกต1อการปฏิบัติงานบ1อยครั้ง 

1 น*อยมาก สร*างความไม1สะดวกต1อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 



 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย 

พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( 

Impact) ของความเสี่ยงแต1ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑJไว* 4 ระดับดังน้ี  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ในการวิเคราะหJความเสี่ยงจะต*องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได*จากการ 

พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที ่

เกิดข้ึน(Impact) และขอบเขตของระดับความเสีย่งที่สามารถยอมรับได* (Risk Appetite Boundary) โดยที ่ 

 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณJต1างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณJต1างๆ 

      (Likelihood x Impact)  

ซึง่จัดแบ1งเปmน 4 ระดับ สามารถแสดงเปmน Risk Profile แบ1งพ*ืนท1ีเปmน 4 ส1วน (4 Quadrant) ใช*เกณฑJในการ 

จัดแบ1ง ดังน้ี 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณJต1างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณJต1างๆ (Likelihood x 

Impact)  

ระดับความเสี่ยง 
คะแนนระดับความ 

เสี่ยง 
มาตรการกําหนด การแสดงสีสญัลักษณ- 

เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme) 
15-25 คะแนน 

มีมาตรการลด และ ประเมินซำ้หรือถ1ายโอน 

ความเสี่ยง 

สีแดง 

 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง 
สีส*ม 

 

ปานกลาง 

(Medium) 
4–8 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยงแต1ม ีมาตรการ 

สีเหลือง 

 

ต่ำ(Low) 
1–3 คะแนน 

 

ยอมรบัความเสี่ยง 

 

สีเขียว 

 

 

 

 

 



ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 

2. การวิเคราะห-ความเสี่ยงดBานผลประโยชน-ทับซBอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

โรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1นมีการดําเนินการวิเคราะหJความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนJทับซ*อน ดังน้ี  

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสีย่งตGอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน-ทับซBอน  

- กระบวนงานทีเ่กี่ยวข*องการใช*วัสดุ  

- กระบวนงานทีเ่กี่ยวข*องการใช*ทรัพยJสินทางราชการ  

2) โดยมีงานท่ีเขBาขGายมีโอกาสเสีย่งตGอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน-ทับซBอน  

- เบิกวัสดุซำ้ซ*อนในงานโครงการ 

- การนําทรัพยJสินทางราชการไปใช*งานส1วนตัว 

- การเป�ดเผยข*อมลูของหน1วยงานให*ผู*มสี1วนได*ส1วนเสีย  

3) ความเสียหายท่ีจะะเกิดขึ้นหากไมGมีการป�องกันท่ีเหมาะสม  

- หน1วยงานสิ้นเปลืองงบประมาณ จากการเบิกซ้ำซ*อน  

- หน1วยงานสญูเสียงบประมาณ /บุคคลมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพือ่ประโยชนJของหน1วยงานน*อยกว1าส1วน 

ตน  

- หน1วยงานไม1ได*รบัผลประโยชนJตรงตามวัตถุประสงคJ  

- การจัดสรรงบประมาณไม1สอดคล*องกบัสภาพปlญหาที่เกิดข*ึนจริง  
 



4) แนวทางการป�องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน-ทับซBอน  

- ให*งานพสัดุดําเนินการตามระเบียบอย1างเคร1งครัด 

- นําระเบียบตามแบบแผนของทางราชการมาใช*อย1างเคร1งครัด 

- ใช*ข*อมลูสารสนเทศที่ถูกต*อง เปmนปlจจบุัน ประกอบการจัดสรรงบประมาณให*ตรงกบัสภาพปlญหา  

 

สรุปผลการวิเคราะหค- วามเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน-ทับซBอนโรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1นประจําปQ พ.ศ. 

2564  

 โรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1น กําหนดความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกบัผลประโยชนJทบัซ*อน จํานวน 2 ประเด็น

หลัก ดังน้ี  

1. การใช*วัสดุซำ้ซ*อนในงานโครงการ  

2. การใช*ทรัพยJสินทางราชการ  

 เมือ่พจิารณาโอกาส/ความถ่ีทีจ่ะเกิดเหตุการณJ(Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ            

( Impact) ของแต1ละปlจจัยเสี่ยงแล*ว จึงนําผลที่ได*มาพิจารณาความสัมพันธJระหว1างโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบ ของความเสี่ยงต1อกจิกรรม หรือภารกิจของหน1วยงานว1า ก1อให*เกิดระดับของความเสี่ยงใน 

ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให*ทราบว1ามีความเสี่ยงใดเปmนความเสี่ยงสูงสุดทีจ่ะต*องบริหารจัดการ 

ก1อน  

ลําดับ ปtจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง 

1. การใช*วัสดุซำ้ซ*อนในงานโครงการ 3 1 3 2 

2. การใช*ทรัพยJสินทางราชการ 4 2 8 1 

แผนภูมิความเสีย่ง (Risk Map) ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  

 



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย Likelihood  

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได*จากการวิเคราะหJความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ 

ความเสี่ยงด*านผลประโยชนJทับซ*อน สามารถสรุปการวิเคราะหJความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ 

เสีย่ง ด*านผลประโยชนJทับซ*อนได* ดังน้ี  

ผลการวิเคราะห-ความเสีย่งและจัดลาํดับ ความสาํคัญของความเสี่ยงดBานผลประโยชน-ทับซBอน  

ผลการวิเคราะห-ความเสีย่งดBานผลประโยชน-ทับซBอน จัดลําดับความสาํคญัของความเสี่ยง 

การใช*ทรัพยJสินทางราชการ ลําดับ 1 (ปานกลาง (Medium = 8คะแนน) 

การใช*วัสดุซำ้ซ*อนในงานโครงการ ลําดับ 2 ต่ำ(Low = 3 คะแนน) 

 จากตารางวิเคราะหJความเสีย่ง สามารถจําแนกระดับความเสีย่งออกเปmน 2 ระดับ คือ ปานกลาง และ 

ต่ำโดยสามารถสรปุข*อมลูการวิเคราะหJความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนJทับซ*อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


