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สวนที่ 1  
บทนํา  

1.หลักการและเหตุผล  

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน์  
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช   
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาทีข่องโรงเรียน จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป 
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา 
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่อง
ทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปน    
บอเกิดของปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย  

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่   
อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร
หรือผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) ซ่ึงเปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน
ทับซอน  

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่  
อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน์สวนรวมขององค์กร
หรือ ผลประโยชนทับซอนประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย และ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่
กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมาย
กลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกร  

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/
กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ  



3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงนิ เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณหรือ 
เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอด   
คลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนต้น เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม 
และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว  

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม
ทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การราง
สัญญา ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ  

1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับขององค์กร เปนตน 

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน  

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง           
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่ เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไม
ร ูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แต
รวมถึง ผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจให
ญาติพ่ีนองหรือ บริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผล
ใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ การกระทําแบบนี้ เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห ความเสี่ยงที่ 
เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ 
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิด
หรือ นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น  

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ มา
ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนขององค์กรการวิเคราะหความ



เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหองค์กรทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น 
และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให  

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม
เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหนาทีไ่ปในทางท่ีทําใหผู้อื่นขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล 
พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และ

เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของ
องค์กรที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย  
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒. เพ่ือแสดงความมงุมั่นในการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการขององค์กร ไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน

ส่วนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดียืน
หยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได  

๔. เพ่ือสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารองค์กรในการเป็นผู้ให้บริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน     

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรหรือผลประโยชนทับซอน 
1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน 
กับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรหรือผลประโยชน์ทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับ ความ
เสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑใน
เชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได  
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

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

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดําเนินงาน 
(บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรา้ยแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สร้างความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

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

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
 

ระดับ ระดับความเสี่ยง 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 ความเสี่ยงระดับตํ่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได Risk Appetite Boundary) โดยท ี่ 

 

 
 

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ 
จัดแบง ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

 

มาตรการกําหนด 
 

การแสดงสีสัญลักษณ 
 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 
 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา
หรือถายโอนความเสี่ยง 

 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
 

ปานกลาง (Medium) 
 

4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมี 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

 

สีเหลือง 

ตํ่า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

 ความรุนแรง       5 
    ของผล          4 
    กระทบ          3 
   (Impact)        2 
                       1 
          1          2           3           4          5 
  
                                     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

 

 

 

(1) (2)    
  (3,4)   
     
     
     

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact) 

 



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญที่อาจ    
กอใหเกิด การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร
หรือผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือก่อให
เกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรหรือผลประโยชนทับซอน 
 

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

 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และ       
ปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ  
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรหรือผลประโยชนทับซอน 
ของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ประจําปงบประมาณ 2563 มี ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
       เสี่ยงสูงมาก (Extreme) - - 
       เสี่ยงสูง (High)  จําเปนตองเร่งจัดการความเสี่ยง

และมีมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือ
ใหอยูใน ระดับท่ียอมรับได้ 

-การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูก   
ตองตามระเบียบ  
- การเอ้ือประโยชนต่อพวกพอง ใน
การจัดซื้อจัดจาง 

       ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

- การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ 
ผลประโยชน ์

       ตํ่า (Low)  ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง - การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนจัดการความเสี่ยงปองกันการปฏิบัติหน้าทีท่ีอ่าจกอให้เกิดการทุจริตหรือ 
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

ขององค์กรหรือผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
ขององค์กรหรือผลประโยชนทับซอน 
 
 
 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสีย่ง 

 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 
ม.ค 
6๕ 

ก.พ. 
6๕ 

มี.ค. 
6๕ 

เม.ย. 
6๕ 

พ.ค. 
6๕ 

มิ.ย. 
6๕ 

ก.ค. 
6๕ 

ส.ค. 
6๕ 

ก.ย. 
6๕ 

1. กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจางไมเป็นไปตาม 
ระเบียบ 

1 5 5 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหคร ูและ
บุคลากร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และ แนวทางการจัดซื้อจัดจาง โดย
วิธีพิเศษ อยางเครงครัด  
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหครู ผู
รับผิดชอบดานการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดทํารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจาง
รายไตรมาสและเสนอให
ผู้อํานวยการรับทราบทุกครั้ง  
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ครูผูปฏิบัติ
งานดานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยว   
ของกับการจัดซื้อจัดจาง รับรองถึง
ความไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจาง  
4. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ครแูละ
บุคลากร ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ.    
การจัดซ้ือจัดจางอยางเครงครัด 

         กลมุ 

บริหารงาน
งบประมาณ 



3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
ขององค์กรหรือผลประโยชนทับซอน  (ต่อ) 
 
 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสีย่ง 

 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 
ม.ค 
6๕ 

ก.พ. 
6๕ 

มี.ค. 
6๕ 

เม.ย. 
6๕ 

พ.ค. 
6๕ 

มิ.ย. 
6๕ 

ก.ค. 
6๕ 

ส.ค. 
6๕ 

ก.ย. 
6๕ 

2. การใชอํานาจหนาที่ 
เรียกรับผลประโยชน / 
การใหและการรับ 
ของขวัญ สินน้ําใจ เพ่ือ
หวังความกาวหนา 

2 5 10 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหครู 
บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการปอง
กันและ แกไขปญหาการทุจริตของ
องค์กรอยางเครงครัด  
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหครู 
บุคลากร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ     
ขอบังคับ เรื่องการรับของขวัญ
สินน้ําใจอยางเครงครดั  
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหคร ูและ 
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ            
ผลประโยชนทับซอน 

         ทุกกลมุงาน  

3. การเบิกจาย 
งบประมาณที่ไมถูกตอง 
ตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหคร ูและ 
บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจาย การเงิน อยางเครงครัด  
2. ควบคุม กํากับ ดูแลครู และ 
บุคลากร ใหปฏิบัติตามประกาศหลัก
เกณฑ การปฏิบัติเกี่ยวกับขอรอง
เรียน การละเวนการปฏิบัติหนาที่
และการประพฤติมิชอบอยางเครง 
ครัด 

         กลมุ 

บริหารงาน
งบประมาณ 



3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
ขององค์กรหรือผลประโยชนทับซอน  (ต่อ) 
 
 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสีย่ง 

 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 
ม.ค 
6๕ 

ก.พ. 
6๕ 

มี.ค. 
6๕ 

เม.ย. 
6๕ 

พ.ค. 
6๕ 

มิ.ย. 
6๕ 

ก.ค. 
6๕ 

ส.ค. 
6๕ 

ก.ย. 
6๕ 

4. การเอ้ือประโยชนตอ 
พวกพองในการจัดซื้อ 
จัดจาง 

3 4 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหคร ูและ 
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปรงใส การเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหครูถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด  
2. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศ 
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรอง
เรียน การละเวนการปฏิบัติหนาที่
และการประพฤติมิชอบ เพื่อให
ยึดถือปฏิบัติ  
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหคร ูและ 
บุคลากร ปฏิบัติตามคูมือผล       
ประโยชนทับซอน  

         ทุกกลมุงาน  

 
 
 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
ขององค์กรหรือผลประโยชนทับซอน  (ต่อ) 
 
 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสีย่ง 

 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 
ม.ค 
6๕ 

ก.พ. 
6๕ 

มี.ค. 
6๕ 

เม.ย. 
6๕ 

พ.ค. 
6๕ 

มิ.ย. 
6๕ 

ก.ค. 
6๕ 

ส.ค. 
6๕ 

ก.ย. 
6๕ 

4. การเอ้ือประโยชนตอ 
พวกพองในการจัดซื้อ 
จัดจาง 

3 4 12 4. สงเสริมการมีสวนรวมในการ  
ดําเนินการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให
ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 
เพ่ือรวมสรางแนวทางและมาตรการ
ในดําเนินการสรางจิตสํานึกให       
ขาราชการรังเกียจ การทุจริตทุก
รูปแบบ 

         ทุกกลมุงาน  

 


