
     

      

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการปฏบิัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงเรียนบ้านเขาปูน 

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รับชั่นประเภทหนึ่ง ที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล
โดยการละเมิดต่อกฎหมายและจริยธรรมจากการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะ 
ขาดความเป็นกลาง ความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  ผลประโยชน์ที่ต้องสูญเสียไปนั้น อาจ
อยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  นอกจากนี้ท่ามกลางผู้จงใจกระทำความผิดยัง
พบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก  จนนำไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต  หรือถูกลงโทษทางอาญา  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ( Conflict of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการ
บริหารภาครัฐในปัจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

  โรงเรียนบ้านเขาปูน  ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐานCOSO(The Committee of Sponsoring Organizations of  the Tread  way Commission)
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลทับซ้อน 

  ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น  ๔  ด้าน  ดังนี้ 

      ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ( Strategic Risk : S)  หมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
บรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขันทรัพยากร  และสภาพแวดล้อมอัน
ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

      ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ( Operational Risk : O ) เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน  โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
ระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี  หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ ความเพียงพอของข้อมูล  
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 



     ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial  Risk : F)  เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และทันต่อ
เหตุการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร  เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ 
และไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการดำเนินการ เป็นต้น  เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล  การวิเคราะห์ การวางแผน 
การควบคุม  และจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

      ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C ) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

      สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

      ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน  ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม การดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

      ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

      ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรํฐปฏิบัติหน้าที่ใน 
ตำแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะ
เกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา  และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ  การ
แต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด 
หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

      การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง  กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของ
โอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
ทุจริต  กล่าวคือ  ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด  ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 



      การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO(The Committee of Sponsoring Organizations 
of  the Tread  way Commission)และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนบ้านเขา
ปูน     การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนบ้านเขาปูน  ทราบถึงความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

      ๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมี
ความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 

      ๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความ
มีจริยธรรม 

      ๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริตและ
เพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การกระทำผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 

๒.วัตถุประสงค์  

  ๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฏหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  ๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  และประชาชน 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 

ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์  
และจัดลำดับความเสี่ยง  โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบ 
(impact)  และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง( Likelihood) เชิงคุณภาพ 

   

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่หมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ(โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับดังนี้ 

 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)  ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk: H)  ๙-๑๔ คะแนน 

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

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

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood × Impact ) 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ  สามารถแสดงเป็น  Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน ( ๔ Quadrants) ใช้เกณฑ์ใน
การจัดแบ่งดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme ) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมิน
ซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

 ต่ำ(Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว      
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

        ๑         ๒        ๓         ๔          ๕ 

                                        โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)      
โรงเรียนบ้านเขาปูน 

 โรงเรียนบ้านเขาปูน  มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 

 ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

     - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน และมีช่องทาง
ที่จะทำประโยชน์แก่ตนเอง 

     - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และงบประมาณ 

     - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 

 ๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

     - การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

     - การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

     - การรับ-จ่ายเงิน 

     - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 

     - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ 

     - การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

     - การจัดหาพัสดุ 

      - ฯลฯ 

 ๓) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

     - สูญเสียงบประมาณ 

     - งานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด 

     - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงาน 

     - ขาดความสามัคคีในหน่วยงาน 

 ๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

      (๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านเขาปูน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 



     - ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาปูน 

     - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 

     - ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

     - ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับผลกระทบจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

     - การส่งเสริมใหบุ้คลากรเอาแบบอย่างบุคลากรที่ประพฤติดี 

  (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 

     - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

     - การเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

     - การจัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     - การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

     - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนบ้าน
เขาปูนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

     - การวางมาตรการในการปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์อย่าง
เคร่งครัด และเสมอภาค 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านเขาปูน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

 โรงเรียนบ้านเขาปูน กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 

  ๑. การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

  ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

  ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

  ๔. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

ลำดับความ
เสี่ยง 

๑ การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ๔ ๒ ๘ (๑)ปานกลาง 
๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๓ ๒ ๖ (๒)ปานกลาง 
๓ การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๓ ๒ ๖ (๒)ปานกลาง 
๔ การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน 
๒ ๒ ๔ (๓)ปานกลาง 



 


