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ค ำน ำ 

 
โรงเรียนบ้ำนแม่จัน (เปียงแีนปรรปำนุีำีนเ )ีังนัด  ีำนันงำนเัตพื้นท่ีนำรขึนาำปรรถมขึนาำเปียงรำย เัต 

3 ด ำเนินนำรวิเครำรหเควำมเี่ียงัองนำรด ำเนินงำนหรือนำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีอำจน่อให้เนิดนำรััดนันรรหว่ำง
ผลปรรโยปนเี่วนตนนับผลปรรโยปนเี่วนรวมัองหน่วยงำน ปรรจ ำปีงบปรรมำณ พ  .ข  2565 เพื่อน ำหนดมำตรนำร
 ีำคัญเปิงรุนในนำรปูองนันนำรทุจริต นำรบริหำรที่โปร่งใี ตรวจีอบได้ แลรนำรแน้ปัญหำนำรท ำผิดวินัยัองครูแลร

บุคลำนรทำงนำรขึนาำท่ีเป็นปัญหำ  ีำคัญ นอนจำนนี้ยังได้น ำควำมเี่ียงเนี่ยวนับนำรปฏิบั ติงำนมำน ำหนดเป็นคู่มือ
ปูองนันนำรทุจริต เพื่อบรรลุเปูำหมำยตำมยุทธขำีตรเปำติ ว่ำด้วย นำรปูองนันแลรปรำบปรำมนำรทุจริต รรยรท่ี 3.



 

 
 

ี่วนท่ี1 

บทน ำ 

 

1.หลันนำรแลรเหตุผล 

 

นำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีัองรัฐปฏิบัติหน้ำท่ีโดยค ำนึงถึงปรรโยปนเี่วนตนหรือพวนพ้องเป็นหลัน แลรน่อให้เนิด 
ผลเีียต่อปรรโยปนเี่วนรวม เนิดผลปรรโยปนเทับซ้อนท่ีมีหลำยรูปแบบ ไม่ใป่แค่ในรูปัองตัวเงินหรอืทรัพยเีินเท่ำนั้น 
แต่รวมถึงผลปรรโยปนเในรูปแบบอื่นด้วย ถือเป็นควำมผิดเปิงจริยธรรมั้ันแรนที่จรน ำไปีู่นำรทุจริตแลรปรรพฤติมิ
ปอบ ถือเป็นนำรทุจริตคอรัปป่ันปรรเภทหนึ่งเพรำรเป็นนำรแีวงหำผลปรรโยปนเี่วนบุคคลโดยนำรลรเมิดต่อ
นฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยนำรใป้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรนแซงนำรใป้ดุลพินิจในนรรบวนนำรตัดีินใจัอง
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐท ำให้เนิดนำรลรท้ิงคุณธรรมในนำรปฏิบัติหน้ำท่ีีำธำรณรัำดควำมเป็นอิีรรควำมเป็นนลำงแลรควำม
เป็นธรรมจรี่งผลนรรทบต่อปรรโยปนเีำธำรณรัองี่วนรวมแลรท ำให้เนิดผลปรรโยปนเหลันัององคเนรหน่วยงำน
ีถำบันแลรีังคมต้องเีียบ ต้องีูญเีียไปด้วยผลปรรโยปนเท่ีีูญเีียไปอำจอยู่ในรูปัองผลปรรโยปนเทำงนำรเงิน
คุณภำพนำรให้บรินำรควำมเป็นธรรมในีังคมรวมถึงคุณค่ำอื่นตลอดจนโอนำีตลอดจนโอนำีในอนำคตต้ังแต่รรดับ
องคเนรจนถึงรรดับีังคมอย่ำงไรน็ตำมท่ำนนลำงผู้ท่ีจงใจนรรท ำควำมผิดยังพบผู้นรรท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มี
ควำมรู้ในเรื่องดังนล่ำวเป็นจ ำนวนมำนจนน ำไปีู่นำรถูนนล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูนลงโทาทำงอำญำ
ผลปรรโยปนเทับซ้อนหรือควำมััดแย้งนันรรหว่ำงผลปรรโยปนเี่วนตนแลรผลปรรโยปนเี่วนรวมเป็นปรรเด็นปัญหำ
ทำงนำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเนิดัองปัญหำนำรทุจริตปรรพฤติมิปอบรรดับท่ีรุนแรงัึ้นแลรยังีรท้อน
ปัญหำนำรัำดหลันธรรมำภิบำลแลรอุปีรรคต่อนำรพัฒนำปรรเทขอีนด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่จัน)เปียงแีนปรรปำนุ
ีำีนเ( ีังนัด  ีำนันงำนเัตพื้นท่ีนำรขึนาำปรรถมขึนาำเปียงรำยเัต 3 ด ำเนินนำรวิเครำรหเควำมเี่ียงเนี่ยวนับนำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเนิดผลปรรโยปนเทับซ้อนโดยวิเครำรหเควำมเี่ียงเนี่ยวนับนำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเนิดผลปรรโยปนเทับ
ซ้อนตำมมำตรฐำนเป็นนรอบนำรวิเครำรหเควำมเี่ียงเนี่ยวนับผลปรรโยปนเทับซ้อน 

 
ปรรเภทควำมเี่ียง 

 
  1) ควำมเี่ียงด้ำนนลยุทธเ )Strategic Risk )  

หมำยถึง ควำมเี่ียงท่ีเนี่ยวั้องนับนำรน ำหนดนลยุทธเแลรนำรตัดีินใจด้ำนนลยุทธเ ซึ่งรวมถึงควำมไม่
ีอดคล้องนันรรหว่ำงนโยบำย เปูำหมำย นลยุทธเ โครงีร้ำงองคเนร ภำวนำรณเแั่งััน แลรีภำพแวดล้อม อันี่งผล
นรรทบต่อองคเนร 

 
2) ควำมเี่ียงด้ำนนำรด ำเนินงำน )Operation Risk)  

หมำยถึง ควำมเี่ียงท่ีเนิดจำนนำรปฏิบัติงำนท้ังในี่วนัองนำรบริหำรงำนบุคลำนร แลรเทคโนโลยีท่ีใป้ใน
นำรท ำงำน 



 

 
3) ควำมเี่ียงด้ำนนำรเงิน )Financial Risk)  

หมำยถึง ควำมเี่ียงเนี่ยวนับนโยบำยแลรัั้นตอนนำรบริหำรจัดนำรด้ำนนำรเงินแลรนำรลงทุน 
 
 
  4) ควำมเี่ียงด้ำนนฎรรเบียบ )Compliance Risk) 

หมำยถึง ควำมเี่ียงจำนนำรฝุำฝืนหรือไม่ีำมำรถปฏิบัติตำมนฎหมำย รรเบียบ ั้อบังคับ มติคณรรัฐมนตรี  

         มำตรฐำนต่ำงๆ หรือ นฎหมำย/รรเบียบท่ีมีอยู่ไม่เหมำรีมหรือเป็นอุปีรรคในนำรปฏิบัติงำน 

 

         2.วัตถุปรรีงคเ 

         1.เพื่อีร้ำงีืบทอดวัฒนธรรมีุจริตแลรแีดงเจตจ ำนงีุจริตในนำรบริหำรรำปนำรให้เนิดควำมคิดแยนแยร
ผลปรรโยปนเี่วนตนนับผลปรรโยปนเี่วนรวม  

                   2.เพื่อแีดงควำมมุ่งมั่นในนำรบริหำรรำปนำรโดยใป้หลันธรรมำภิบำล  

         3.เพื่อตรวจีอบนำรบริหำรงำนแลรนำรปฏิบัติรำปนำรัองเจ้ำหน้ำท่ีรัฐไม่ให้เนิดนำรแีวงหำผลปรรโยปนเ
ี่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิควรได้โดยปอบตำมนฎหมำย โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงท่ีดียืนหยัด
ในี่ิงท่ีถูนต้องเป็นธรรม ถูนนฎหมำย โปร่งใี แลรตรวจีอบได้  

         4.เพื่อีร้ำงควำมเป่ือมั่นแลรขรัทธำต่อนำรบริหำรรำปนำรแผ่นดินแน่ผู้รับบรินำรผู้มีี่วนได้ี่วนเีียแลร
ปรรปำปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ี่วนท่ี2 

นำรปรรเมินควำมเี่ียงด้ำนผลปรรโยปนเทับซ้อน 

 
1.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) นำรปรรเมินควำมเี่ียงพิจำรณำจำนองคเปรรนอบ 2 ปรรนำร ได้แน่ 
โอนำีท่ีจรเนิดควำมเี่ียง )Likelihood) แลรผลนรรทบท่ีเนิดัึ้น )Impact) จำนนั้นจึงน ำองคเปรรนอบท้ังีองมำ
พิจำรณำร่วมนันเพื่อหำรรดับควำมเี่ียง )Level of Risk) 
 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมำยถึง ควำมเป็นไปได้ท่ีควำมเี่ียงหรือเหตุนำรณเนั้นจรเนิดัึ้นโดยแบ่ง
ออนเป็น 5 รรดับ คือ ีูงมำน ีูง ปำนนลำง น้อย แลรน้อยมำน 

 

 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 ีูงมำน ท่ีโอนำีเนิดัึน้เป็นปรรจ ำ 
4 ีูง มีโอนำีเนิดัึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนนลำง มีโอนำีเนิดัึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอนำีเนิดัึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำน มีโอนำีเนิดัึ้นยำน 

 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) หมำยถึง ผลนรรทบัองควำมเี่ียงหรือเหตุนำรณเท่ีจรเนิดัึ้น ซึ่งอำจเป็นมูลค่ำควำม
เีียหำย ท่ีี่งผลนรรทบด้ำนนำรด ำเนินงำน  โดยแบ่งออนเป็น 5 รรดับ คือ ีูงมำน ีูง ปำนนลำง น้อย แลรน้อยมำน 
 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 ีูงมำน ถูนลงโทาทำงวินัยร้ำยแรง 
4 ีูง ถูนลงโทาทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนนลำง ีร้ำงบรรยำนำขในนำรท ำงำนท่ีไม่เหมำรีม 
2 น้อย ีร้ำงควำมไม่ีรดวนต่อนำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
1 น้อยมำน ีร้ำงควำมไม่ีรดวนต่อนำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 



 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตการณ์ต่างๆ 
(Lokelihood x Impact) 

รรดับควำมเี่ียง )Level of Risk) หมำยถึง ตัวปี้วัดท่ีใป้ในนำรน ำหนดควำม  ีำคัญัองควำมเี่ียง โดยค่ำ
รรดับควำมเี่ียงได้มำจำนผลคูณรรหว่ำงโอนำีท่ีจรเนิดควำมเี่ียง )Likelihood) นับผลนรรทบัองควำมเี่ียง 
)Impact) ซึ่งได้แบ่งรรดับควำมเี่ียงออนเป็น 4 รรดับ ได้แน่ ีูงมำน ีูง ปำนนลำง แลรต่ ำ ตำมเนณฑเนำรแบ่งรรดับ
ควำมเี่ียง  
ดังนี ้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก  ค่าระดับความเสี่ยงมากกว่า 16 
ระดับความเสี่ยงสูง  ค่าระดับความเสี่ยง 10 - 16 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง  ค่าระดับความเสี่ยง 4 - 9 
ระดับความเสี่ยงต่ า  ค่าระดับความเสี่ยง 1 – 3 

 
 
 

 

ีำมำรถแีดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4  ี่วน ใป้เนณฑเในนำรจัดแบ่ง ดังนี ้
 

รรดับควำมเี่ียง ครแนนรรดับควำม 
เี่ียง 

มำตรนำรน ำหนด นำรแีดงีี 
ีัญลันาณเ 

เี่ียงีูงมำน (Extreme) 15-25 ครแนน มีมำตรนำรลด แลรปรรเมินซ้ ำ 
หรือถ่ำยโอนควำมเี่ียง 

 

 
 

 ีีแดง 
เี่ียงีูง (High) 9-14 ครแนน มีมำตรนำรลดควำมเี่ียง  

 
 ีีี้ม 

ปำนนลำง (Medium) 4-8 ครแนน ยอมรับควำมเี่ียง แต่มี 
มำตรนำรควบคุมควำมเี่ียง 

 
 

ีีเหลือง 
ต่ ำ (Low) 1-3 ครแนน ยอมรับควำมเี่ียง  

 
ีีเัียว 



 

 
 

2. นำรจัดนำรควำมเี่ียง )Risk Responses) นำรพิจำรณำน ำหนดนลยุทธเในนำรจัดนำรควำมเี่ียงโดยจรเลือนใป้นล
ยุทธเใดนลยุทธเหนึ่งหรือหลำยนลยุทธเรวมนันน็ได้ เพื่อให้รรดับควำมเี่ียงลดลงมำอยู่ในรรดับท่ียอมรับได้ ซึ่งนลยุทธเใน
นำรจัดนำรควำมเี่ียงปรรนอบด้วย 4 นลยุทธเ )4T) ได้แน่ นำรหลีนเล่ียงควำมเี่ียง )Terminate), นำรถ่ำยโอนควำม
เี่ียง )Transfer), นำรควบคุมควำมเี่ียง )Treat), นำรยอมรับควำมเี่ียง )Take) 
3. นิจนรรมควบคุม )Control Activities) คือ นโยบำยแลรวิธีนำรปฏิบัติงำนท่ีน ำหนดัึ้นเพื่อป่วยให้ฝุำยบริหำรมั่นใจ
ว่ำได้มีนำรบริหำรจัดนำรควำมเี่ียงอย่ำงมีปรรีิทธิภำพ โดยนิจนรรมนำรควบคุมมีท้ังนำรควบคุมแบบปูองนัน ค้นพบ
แลรแน้ไั 
4. นำรติดตำมแลรปรรเมินผล )Monitoring) เมื่อมีนำรเปล่ียนแปลงีภำพแวดล้อม วิธีนำรจัดนำรควำมเี่ียงท่ีน ำหนด
ไว้อำจจรไม่เหมำรีม นิจนรรมควบคุมอำจมีปรรีิทธิภำพน้อยลง หรือเปูำหมำยนำรด ำเนินงำนอำจมีนำรเปล่ียน 
ดังนั้นจึงต้องมีนำรติดตำมตรวจีอบว่ำนำรบริหำรควำมเี่ียงในแต่ลรัั้นตอนยังคงมีปรรีิทธิภำพอยู่หรือไม่ ในนำร
ติดตำมตรวจีอบัอง โรงเรียน จรใป้หลันนำรปรรเมินตนเอง )Self - Assessment) โดยี่วนงำนหลันรับผิดปอบ
บริหำรจัดนำรควำมเี่ียงใด ี่วนงำนนั้นจรเป็นผู้รบัผิดปอบในนำรปรรเมินปรรีิทธิภำพนำรบริหำรควำมเี่ียงัอง
ตนเอง  
5. ีำรีนเทขแลรนำรี่ือีำร )Information and Communication) คือ นำรจัดให้มีนำรี่ือีำรแลรรรบบ
ีำรีนเทขควำมเี่ียงท่ีดี เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรแลรบุคลำนรทุนคนเั้ำใจนรรบวนนำรแลรบทบำทหน้ำท่ีควำม
รับผิดปอบัองตนเนี่ยวนับนำรบริหำรควำมเี่ียง 

 
 

1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Comflict of Interrest) โรงเรียน
บ้ำนแม่จัน )เปียงแีนปรรปำนุีำีนเ( 
1) นำรพิจำรณำนรรบวนงำนท่ีมีโอนำีเี่ียงต่อนำรทุจริตหรือท่ีอำจเนิดผลปรรโยปนเทับซ้อน 
- นรรบวนนำรท ำงำนท่ีเนี่ยวั้องนับนำรใป้เงินแลรมีป่องทำงท่ีจรท ำปรรโยปนเให้แน่ตนเองแลรพวนพ้อง 
- นรรบวนงท ำงำนท่ีเนี่ยวั้องนับนับนำรใป้ดุลยพินิจัองเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งมีโอนำีใป้อย่ำงไม่เหมำรีมคือ 
มีนำรเอื้อปรรโยปนเหรือให้ควำมป่วยเหลือพวนพ้อง นำรนีดนัน นำรีร้ำงอุปีรรค 
- นรรบวนท ำงำนท่ีมีป่องทำงเรียนร้องหรือรับผลปรรโยปนเจำนผู้ท่ีมีี่วนเนี่ยวั้องซึ่งี่งผลทำงลบต่อผู้อื่น 
ท่ีเนี่ยวั้อง 
2) โดยมีนรรบวนงำนท่ีเั้ำั่ำยมีโอนำีเี่ียงต่อนำรทุจริตหรือท่ีอำจเนิดผลปรรโยปนเทับซ้อน 
- นำรรับ – จ่ำยเงิน 
- นำรบันทึนบัญปีรับ – จ่ำย / นำรจัดท ำบัญปีทำงนำรเงิน 
- นำรจัดซื้อจัดจ้ำงแลรนำรจำ้งบรินำร 
- นำรน ำหนดคุณลันาณรวัีดุครุภัณฑเนำรน ำหนดคุณีมบัติผู้ท่ีจรเั้ำปรรมูลหรือัำยีินค้ ำ 
- นำรตรวจรับวัีดุครุภัณฑเ 
- นำรปฏิบัติงำนัองเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมั้ันตอนแลรรรเบียบนำรจัดซื้อจัดจ้ำง 



 

- นำรคัดเลือนบุคคลเั้ำรับรำปนำร 
- นำรจัดหำพัีดุ 
- นำรจัดท ำโครงนำรฝึนอบรมขึนาำดูงำนปรรปุมแลรีัมมนำ 
- นำรเบินค่ำตอบแทน 
- นำรใป้รถรำปนำร 
- ฯลฯ 
3) ควำมเีียหำยท่ีจรเนิดัึ้นหำนไม่มีนำรปูองนันท่ีเหมำรีม 
- ีูญเีียงบปรรมำณ 
- เปิดป่องทำงใหเ้จ้ำหน้ำท่ีใป้ ใป้โอนำีนรรท ำผิด ในทำงมิปอบด้วยหน้ำท่ี 
- เีียป่ือเีียงแลรควำมน่ำเป่ือถือัองหน่วยงำน 
4) แนวทำงนำรปูองควำมเี่ียงเนี่ยวนับนำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเนิดผลปรรโยปนเทับซ้อน 
(1) นำรเีริมีร้ำงจิต  ีำนึนให้บุคลำนรรังเนียจนำรทุจริตทุนรูปแบบ เป่น 
- นำรี่งเีริมนำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณัองบุคลำนร 
- เผยแพร่ค่ำนิยมีร้ำงีรรคเให้แน่เจ้ำหน้ำท่ี 
- จัดโครงนำรฝึนอบรมดำ้นคุณธรรมจริยธรรมให้นับเจ้ำหน้ำท่ี 
- นำรี่งเีริมให้ผู้บังคับบัญปำเป็นตัวอย่ำงท่ีดี 
(2) นำรปูองนันเหตุนำรณเหรือพฤตินรรมท่ีอำจเป็นภัยต่อหน่วยงำนเป่น 
- นำรแจ้งเวียนหลันเนณฑเแลรวิธีนำรบริหำรงำนบุคคลท่ีโปร่งใีแลรเป็นธรรม 
- นำรเผยแพร่หลันเนณฑเนำรรับทรัพยเีินหรือปรรโยปนเอื่นใด 
- นำรตรวจีอบติดตำมปรรเมินผลแลรรำยงำนผลนำรปฏิบัติงำนัองบุคลนรีงีม่ ำเีมอแลร 
ต่อเนื่อง 
- จัดป่องทำงนำรร้องเรียนเนี่ยวนับนำรทุจริตแลรปรรพฤติมิปอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ีรุปผลนำรวิเครำรหเควำมเี่ียงท่ีเนี่ยวนับผลปรรโยปนเทับซ้อนโรงเรียนบ้ำนแม่จัน )เปียงแีนปรรปำนุีำีนเ( 
 

โรงเรียนบ้ำนแม่จัน )เปียงแีนปรรปำนุีำีนเ( น ำหนดควำมเี่ียงท่ีเนี่ยวนับผลปรรโยปนเทับซ้อน จ ำนวน 
4 ปรรเด็นหลัน ดังนี้ 

1. นรรบวนนำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมรรเบียบ 
2. นำรใป้ต ำแหน่งหน้ำท่ีเรียนรับผลปรรโยปนเ 
3. นำรเบินจ่ำยงบปรรมำณท่ีไม่ถูนต้องตำมรรเบียบ 
4. นำรเอื้อปรรโยปนเต่อพวนพ้องในนำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
เมื่อพิจำรณำโอนำี/ควำมถ่ีท่ีจรเนิดเหตุนำรณเ )Likelihood) แลรควำมรุนแรงัองผลนรรทบ )Impact) 
ัองแต่ลรปัจจัยเี่ียงแล้ว จึงน ำผลท่ีได้มำพิจำรณำควำมีัมพันธเรรหว่ำงโอนำีท่ีจรเนิดควำมเี่ียง แลร
ผลนรรทบ 
ัองควำมเี่ียงต่อนิจนรรม หรือภำรนิจัองหน่วยงำนว่ำน่อให้เนิดรรดับัองควำมเี่ียงในรรดับใดในตำรำง
ควำมเี่ียงซึ่งจรท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเี่ียงใดเป็นควำมเี่ียงีูงีุดท่ีจรต้องบริหำรจัดนำรน่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดบั 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1 นำรเบินจ่ำยงบปรรมำณท่ีไม่ถูนต้องตำมรรเบียบ 5 5 25 (1) 

2 นำรใป้อ ำนำจหน้ำท่ีเรียนร้องผลปรรโยปนเ 3 5 15 (2) 

3 นรรบวนนำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมรรเบียบ 3 4 12 (3) 

4 นำรเอ้ือปรรโยปนเต่อพวนพ้องในนำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2 4 8 (4) 



 

แผนภูมริะดบัของความเสีย่ง (Risk Map) 
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โอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย
(Likelihood) 

     

     

     

     

     

 



 

 

จำนแผนภูมิควำมเี่ียง (Risk Map) ท่ีได้จำนนำรวิเครำรหเควำมเี่ียงแลรจัดล ำดับควำม  ีำคัญัองควำมเี่ียง 
ด้ำนผลปรรโยปนเทับซ้อนีำมำรถีรุปนำรวิเครำรหเควำมเี่ียงแลรจัดล ำดับควำม  ีำคัญัองควำมเี่ียงด้ำน 
ผลปรรโยปนเทับซ้อนได้ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

จำนตำรำงวิเครำรหเควำมเี่ียงีำมำรถจ ำแนนรรดับควำมเี่ียงออนเป็น 3 รรดับ คือ ีูงมำน ีูง 

แลรปำนนลำง โดยีำมำรถีรุปั้อมูลนำรวิเครำรหเควำมเี่ียงเนี่ยวนับนำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเนิดผลปรรโยปนเ
ทับซ้อน โรงเรียนบ้ำนแม่จัน )เปียงแีนปรรปำนุีำีนเ(  2565 มีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค าอธิบาย 

นรรบวนนำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมรรเบียบ ล ำดับ1 
นำรใป้ต ำแหน่งหน้ำท่ีเรียนรับผลปรรโยปนเ ล ำดับ2 

นำรเบินจ่ำยงบปรรมำณท่ีไม่ถูนต้องตำมรรเบียบ ล ำดับ3 
นำรเอื้อปรรโยปนเต่อพวนพ้องในนำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ4 



 

 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสยง 

 
เี่ียงีูงมำน(Extreme) 

จ ำเป็นต้องเร่งนำรจัดนำรควำมเี่ียงมี 
มำตรนำรลด แลรปรรเมินซ้ ำ หรือ ถ่ำย

โอนควำมเี่ียง 

- นำรเบินจ่ำยงบปรรมำณท่ีไม่ถูนต้อง 
ตำมรรเบียบ 

- นำรใป้อ ำนำจหน้ำท่ีเรียนรับ 
ผลปรรโยปนเ 

 
เี่ียงีูง (High) 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดนำรควำมเี่ียง แลร 
มีมำตรนำรลดควำมเี่ียง เพื่อให้อยู่ใน 

รรดับท่ียอมรับได้ 

- นรรบวนนำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไป 
ตำมรรเบียบ 

ปำนนลำง (Medium) 
ยอมรับควำมเี่ียง แต่มีมำตรนำร 

ควบคุมควำมเี่ียง 
- นำรเอื้อปรรโยปนเต่อพวนพ้องในนำร 

จัดซื้อจัดจ้ำง 

ต่ ำ (Low) - - 



 

 


