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ส่วนที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสิ นใจของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่ส าธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม
และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไป
อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็ นธรรม ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่ นๆ
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์ กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิด
ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น จํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรี ยนเรื่องทุจ ริตหรือถู กลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลั ก
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตามมาตรฐาน COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่ อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
ขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ ควบคุม และ
การจัดทํารายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการ ร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการดําเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปั จ จั ย ภายใน เช่น นโยบายของผู้ บริห าร ความซื่อสั ตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุมกํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้นผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง
สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนั กงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง เจตนาและไม่เจตนา และมีรู ปแบบที่หลากหลาย
ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้
อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติ พี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์
ส่ว นตนเป็น หลัก ผลเสี ย จึ งเกิดขึ้น กับ ประเทศชาติ การกระทําแบบนี้ เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิ บัติงานเพื่อลด มูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด กับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆมาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อนนี้
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จะช่วยให้โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทําให้
1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบ าลพร้ อมกัน นี้ ยั งสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิด โอกาส
การทุจริต และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางและพบบ่อยอีกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่ อตรวจสอบการบริ ห ารงานและการปฏิ บัติร าชการของเจ้าหน้าที่ รัฐ ไม่ใ ห้ เกิ ดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว ในตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ อั น มิ ค วรได้ โ ดยชอบตามกฎหมาย ให้ ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ใน
การประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็น ข้อมูล
เชิ ง พรรณา ที่ไ ม่ ส ามารถระบุ เ ป็ น ตั ว เลข หรื อ จํ า นวนเงิน ที่ ชัด เจนได้เ กณฑ์ร ะดับ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คําอธิบาย
5
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการทํางานที่ไม่เหมาะสม
2
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก (Extreme Risk : E)
สูง (High Risk : H)
ปานกลาง (Moderate Risk : M)
ต่ํา (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งจะต้ อ งมี ก ารกํ า หนดแผนภู มิ ค วามเสี่ ย ง (Risk Profile) ที่ ไ ด้ จ าก
การพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ซึง่ จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี้
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีการดําเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่มีประสิทธิภาพ
- ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ระบบงานภายในขององค์กรยังขาดการบริหารจัดการ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การจัดทําแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงรียน การปฏิบัติตามแผนฯ
ยังขาดประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการบุคลากรในการดําเนินงานภายในองค์กรยังขาดประสิทธิภาพ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- การดําเนินงานในกลุ่มบริหารงานแต่ละกลุ่มงานขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
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4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประชุมวางแผนร่วมทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมที่คํานึงถึงบริบทของโรงเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
- มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยทุกกลุ่มงานเข้าใจและปฏิบัติตามระบบได้เป็นอย่างดี
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ระบบงานภายในขององค์กรยังขาดการบริหารจัดการบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลําดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม
2 ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
ระบบงานภายในขององค์กรยังขาด
การบริหารจัดการบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง
2
2
4
(2)
3

2
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(1)

8

(2)

(1)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่
เหมาะสม
ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ระบบงานภายในของ
องค์กรยังขาดการบริหารจัดการบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ลําดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
ลําดับ 1 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ
ระดับปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจําปีงบประมาณ
2562 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง

มาตรการกําหนด

ปัจจัยความเสี่ยง

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

-

-

เสี่ยงสูง (High)

-

-

ปานกลาง (Medium)

ต่ํา (Low)

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

-

- แผนกลยุทธ์/การปฏิบัติตามแผน
ขาดประสิทธิภาพ
- ระบบงานภายในขององค์กรยัง
ขาดการบริหารจัดการบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
-

