


 
 

 

คำนำ  

   โรงเรียนทาอุแทพิทยา ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทท่ีอาจเกิดการทุจริตและ 

ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน ตาม 

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

มาตรการสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการ 

กระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 

การทุจริตและผลประโยชนทับซอนท่ีไดมานี้ มากำหนดเปนคูมือปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนโรงเรียนทาอุแท

พิทยาอีกดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต    

  โรงเรียนทาอุแทพิทยา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการ 

ทุจริตและผลประโยชนทับซอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนจัดทำ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหขาราชการและบุคลากรใน 

โรงเรียนทาอุแทพิทยา ทุกคนไดยึดเปนแนวปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนทาอุแทพิทยาใหเปนโรงเรียนสุจริต  

        นางสาวพรพิมล  แซฟุง 

         รองผูอำนวยการ รักษาการในตำแหนง 

          ผูอำนวยการโรงเรียนทาอุแทพิทยา  

       5 กันยายน ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สารบัญ  

 หนา  

คำนำ  

สารบัญ  

สวนท่ี ๑ บทนำ  

หลักการและเหตุผล         ๑ 

วัตถุประสงค          ๓  

สวนท่ี 2 การวิเคราะหความเส่ียงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอน  

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for  Conflict of Interest)  3 

  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน   ๕  

  การดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน  ๖

 แนวทางการปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน  ๗

 แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน        ๑0 

สวนท่ี 3 ผลการจัดการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการ

ทุจริต  และผลประโยชนทับซอน   

  ประโยชนของการวิเคราะหความเสี่ยงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอน     ๑3  

 ปญหาและอุปสรรคของการวิเคราะหความเสี่ยงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอน    ๑3  

 แนวทางปรับปรุงแกไขความเสี่ยงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอน     ๑3 
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สวนท่ี ๑  

          บทนำ  

๑. หลักการและเหตุผล  

   การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาผลประโยชนสวน 

บุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง การใชดุลยพินิจใน 

กระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทำใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ ขาดความเปน 

อิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทำใหผลประโยชน 

หลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชน

ทาง การเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับ

องคกร จนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมี

ความรูใน เรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา 

ผลประโยชนทับ ซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest 

: COI) เปน ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี

รุนแรงข้ึน และ ยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย  

   โรงเรียนทาอุแทพิทยา ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและ 

ผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอนตาม 

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

วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  

   การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย และ 

ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการ

ทุจริต และผลประโยชนทับซอน  

   ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้  

   ๑. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายและพันธ

กิจ ในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ีกำหนดไว และการ

ปฏิบัติ ตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร 

สภาวะการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร   

  ๒. ความเส่ียงดานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล 

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ เทคโนโลยี  

หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  

  ๓. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  

เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปนความเสี่ยงท่ี 

เก่ียวของกับการเงินขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับข้ันตอนการดำเนินการ  

เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใชในการ 

บริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว  

   ๔. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับการปฏิบัติ

ตาม กฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไม 

ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การรางสัญญา ท่ีไมครอบคลุมการ 

ดำเนินงาน  
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   สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ  

   ๑) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง การควบคุม  

กำกับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน   

  ๒) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ  

สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน  

   ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ  

พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซ่ึงมีอำนาจหนาท่ี เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู  

และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทำนั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนา และมี 

รูปแบบท่ีหลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือ 

ทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

บริษัท จำกัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอำนาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือ บริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือ 

ผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตน 

เปนหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เปนการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ   

  การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 

ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำใหเกิดความ 

เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ 

ผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณ 

ของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนำไปสูการทุจริตมาก 

เทานั้น  

   การปองกันผลประโยชนทับซอน เปนเรื่องท่ีมีความสำคัญดังกลาวขางตน ในเกณฑการประเมินความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( ITA ) จึงไดมีการประเมินในดานการตอตานการทุจริตในองคกรเก่ียวกับการ  

ดำเนินงานเรื่องผลประโยชนทับซอนของหนวยงานโดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ใหมีการ 

ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญในการ 

ปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใสและตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปน 

ปญหาสำคัญ  

๒. วัตถุประสงค  

   ๑. เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด 

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

   ๒. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  

   ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา ผลประโยชน

สวนตัวในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดียืน หยัดทำใน

สิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  

   ๔. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ 

ประชาชน  
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สวนท่ี ๒  

การวิเคราะหความเส่ียงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอน  

๑. การวิเคราะหความเส่ียงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

  การวิเคราะหความเสี่ยงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด

ผลกระทบ ของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห และจัดลำดับ

ความเสี่ยงโดย กำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตและผลประโยชนทับ

ซอน ไดแก ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความ

เสี่ยง ท้ังนี้กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจำนวนเงินท่ีชัดเจน

ได  

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคณุภาพ  

ระดับ  โอกาสท่ีเกิด  คำอธิบาย 

๕  สูงมาก  มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจำ 

๔  สูง  มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

๓  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

๒  นอย  มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

๑  นอยมาก  มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพท่ีสงผลกระทบดานการดำเนินงาน (บุคลากร)  

ระดับ  โอกาสท่ีเกิด  คำอธิบาย 

๕  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 

๔  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 

๓  ปานกลาง  สรางบรรยากาศในการทำงานท่ีไมเหมาะสม 

๒  นอย  สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 

๑  นอยมาก  สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานาๆ ครั้ง 

 

 

   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 

ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต 

ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี้  
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ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  

ลำดับ  ระดับความเส่ียง  ชวงคะแนน 

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 

 

 

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจากการ พิจารณาจัดระดับ

ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact)  และขอบเขตของ

ระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี  

  

ซ่ึงจัดแบงเปน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน ๔ สวน (๔ Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

  

ระดับความเส่ียง  คะแนนระดับความเส่ียง  มาตรการกำหนด  การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  ๑๕-๒๕ คะแนน  มีมาตรการลดและประเมิน

ซ้ำ หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High)  ๙-๑๔ คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีสม 

ปานกลาง (Medium)  ๔–๘ คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แตมี

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ำ (Low)  ๑–๓ คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ (Likelihood x Impact) 
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ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  
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                                                  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

๒. การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน   

  กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลด 

มูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน หรือความ 

ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต  

คือยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใดก็ยิ่งมี

โอกาส กอใหเกิดหรือนำไปสูการทุจริตมากเทานั้น  

   การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน โรงเรียนทาอุแท

พิทยา ไดแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือระดมความคิดเห็นของทีมบริหาร และผูแทนของแตละกลุมงานในสำนักงานฯ มา 

ดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Oraganizations of the Tread way  

Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน และสามารถกำหนด 

มาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริตหรือปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน 

และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย   

  การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ใน การ

ปฏิบัติราชการและผลประโยชนทับซอน โดยการวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทำให   

   ๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไม   

   เพียงพอ  

๒. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทำใหประชาชน สาธารณชน ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม   

จรยธรรม  

๓. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ

ยึด  ม่ันในหลักธรรมาภิบาล  
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   เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) ของ

แตละปจจัยเสี่ยงแลวใหนำผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ ของความเสี่ยง

ตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทำให ทราบวามี

ความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน  

   โรงเรียนทาอุแทพิทยาไดสรุปความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและ 

ผลประโยชนทับซอน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ท่ีไดจากการระดมความคิดเห็น ประกอบดวย   

  ๑. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ  

   ๒. การเบิกจายงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ  

   ๓. การใชวัสดุอุปกรณของทางราชการในเรื่องสวนตัว  

  ๔. การเปดชองทางใหบุคลากรใชอำนาจหนาท่ีกระทำความผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 

 
๓. การดำเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน 

โรงเรียนทาอุแทพิทยา  

   ๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน   

  - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเวลา และมีชองทางท่ีจะทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง   

  - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชวัสดุอุปกรณของทางราชการ และมีชองทางท่ีจะทำประโยชนใหแกตนเอง   

  - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม เชน การเอ้ือ

ประโยชน หรือใหความชวยเหลือพวกพอง ญาติพ่ีนอง  

   - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงสงผลทางลบตอ

องคกร  และบุคคล  

   - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชตำแหนงอำนาจหนาท่ีแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

สำหรับ ตนเองและผูอ่ืน  

   - กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการใชขอมูลของหนวยงานเพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง   

  - กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด สงผลให

มีการ ตัดสินใจท่ีเอ้ือประโยชนแกผูใหสินบนหรือบุคคลอ่ืน  

 ๒) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน   

  - การจัดหาพัสดุไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ  

   - การเบิกคาตอบแทน ไมเปนไปตามความจริงกับเอกสารหลักฐาน  

   - การสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตน  

   - การบันทึกบัญชีรับ–จาย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน ไมเปนปจจุบัน  

   - การใชรถราชการ ไปงานสวนตัวของผูบริหาร และบุคลากรในหนวยงาน  

   - การจัดซ้ือจัดจาง และการจางเหมาบริการ ไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  

   - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง  

   - การรับ–จายเงิน โดยไมออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินไวเปนหลักฐาน  

   - การจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไมเปนไปตามโครงการ   
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  - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ การกำหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขายสินคา   

  - การคัดเลือกบุคคลเขาทำงานหนาท่ีตางๆ โดยใชความสนิทสนมสวนตัวมากกวาผลงาน/ 

  ประสบการณ   

  - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีไมมีสิ่งของมาเพ่ือใหตรวจรับ และสิ่งของไมตรงกับรายการสั่งซ้ือ/สั่ง

  จาง   

๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม  

   - เกิดความเสียหายสูญเสียดานงบประมาณ  

   - เกิดความเสียหายดานคุณธรรม จริยธรรม ของตนเอง  

   - เกิดความเสียหายดานระเบียบวินัยในการปฏิบัติหนาท่ี  

   - เกิดความเสียหายดานชื่อเสียง ความนาเชื่อถือของหนวยงาน  

   - เกิดความเสียหายดานระบบการบริหารจัดการของหนวยงาน  

   - เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอำนาจหนาท่ีกระทำผิดในทางมิชอบ  
 

๔) แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน   

 (๑) การเสริมสรางจิตสำนึกใหบุคลากรของโรงเรียนทาอุแทพิทยา รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

  - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา ทีมบริหาร เปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร  

      - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบขอบังคับ ของโรงเรียนทาอุแทพิทยา 
   - การจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก สรางคานิยมใหดำรงตนอยาง
   มีวินัย   ใหกับบุคลากรในโรงเรียน  

 - การสรางความตระหนักรวมกันในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางสรรคกลไกการบริหารจัดการ บานเมืองท่ีดี  

      (๒) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน  

   - การจัดทำคูมือการปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอน และใหความรูแกเจาหนาท่ีเพ่ือปองกัน  

ความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน   

  - การแจงเวียนระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม   

  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ  

และตอเนื่อง  

   - การจัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ บุคลากร เจาหนาท่ี ใน

โรงเรียนทาอุแทพิทยา ท่ีหลากหลายชองทาง  

สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชนทับซอนโรงเรียนทาอุแทพิทยา ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

   เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  ของ

แตละปจจัยเสี่ยงแลวใหนำผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง

ตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยงซ่ึงจะทำใหทราบวามี

ความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน  

   โรงเรียนทาอุแทพิทยา ไดสรุปความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน ทับซอน 

ท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นและจำเปนตองดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔ ประเด็นหลัก  
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ตารางท่ี ๑ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยขนทับซอนจากการระดมความคิดเห็น 

ของคณะทำงาน  

ลำดับ  ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต  โอกาส  ผลกระทบ  ระดับ  

ความเส่ียง 

ลำดับ  

ความเส่ียง 

๑.  กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ  ๕  ๕  ๒๕  (๑) 

๒  การเบิกจายงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ  ๔  ๕  ๒๐  (๒) 

๓  การใชวัสดุอุปกรณของทางราชการในเรื่องสวนตัว  ๓  ๓  ๙  (๓) 

๔  การเปดชองทางใหบุคลากรใชอำนาจหนาท่ี

กระทำ ความผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 

๒  ๔  ๘  (๔) 

 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ร 

ม 
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ว 
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                                                    โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

    จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ 

เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดานการ

ทุจริต และผลประโยชนทับซอนได ดังนี้  

   (2) (๑) 
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ตารางท่ี ๒ ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน  จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ  ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 

การเบิกจายงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ  ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน) 

การใชวัสดุอุปกรณของทางราชการในเรื่องสวนตัว  ลำดับ ๓ (สูง = ๙ คะแนน) 

การเปดชองทางใหบุคลากรใชอำนาจหนาท่ีกระทำ

ความผิด ในทางมิชอบดวยหนาท่ี 

ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 

 

   จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และ ปาน

กลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับ 

ซอนโรงเรียนทาอุแทพิทยา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดดังนี้  

ตารางท่ี ๓ ตารางวิเคราะหความเส่ียงจำแนกระดับความเส่ียง  
 

ระดับความเส่ียง  มาตรการกำหนด  ปจจัยความเส่ียง 

 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง  

มีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมิน

ซ้ำ หรือถายโอนความเสี่ยง 

- กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง

ไม เปนไปตามระเบียบ  

- การเบิกจายงบประมาณ

ไมถูกตองตามระเบียบ 

  เสี่ยงสูง (High)  จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง  

และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยู

ใน  ระดับท่ียอมรับได 

- การใชวัสดุอุปกรณของทาง  

ราชการในเรื่องสวนตัว 

  ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยง แตควรมี

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง 

- การเปดชองทางใหบุคลากร

ใช อำนาจหนาท่ีกระทำ

ความผิด ในทางมิชอบดวย

หนาท่ี 

   ต่ำ (Low)  ยอมรับความเสี่ยง  - 
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๓. แผนจัดการความเส่ียงปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยท่ีจะเกิด  

ความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔  

โอกาส  ผล  

กระทบ 

ระดับ  

ความ  

เสี่ยง 

ม.ค.  

๖๕ 

ก.พ.  

๖๕ 

ม.ีค.  

๖
๕ 

เม.ย.  

๖๕ 

พ.ค.  

๖๕ 

ม.ิย.  

๖
๕ 

ก.ค.  

๖
๕ 

ส.ค.  

๖
๕ 

ก.ย.  

๖
๕ 

๑. กระบวนการ  

จัดซ้ือจัดจางไม  

เปนไปตามระเบียบ 

๕  ๕  ๒๕  ๑. ควบคุมกำกับดูแลใหขาราชการ 

บุคลากร  เจาหนาท่ีปฏิบัติตามมาตรการ

ดำเนินการ เพ่ือสงเสรมิความโปรงใสใน

การ จัดซ้ือจัด จาง มาตรการปองกันการ

รับสินบน  

๒. ควบคุมกำกับ ดูแลใหขาราชการ  

บุคลากรเจาหนาท่ี ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.

การ จัดซ้ือจัดจางอยางเครงครัด  

๓. ควบคุมกำกับ ดูแลใหขาราชการ  

บุคลากรและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดาน

การ จัดซ้ือจัดจาง จัดทำรายงานสรุปผล

การ จัดซ้ือจัดจางรายไตรมาสโดย

ผูอำนวยการ กลุมรบรองขอมูล รายงาน

ผูบังคับบัญชา ตามลำดับชั้น  

๔. ควบคุมกำกับ ดูแลใหขาราชการ  

บุคลากรและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน

พัสดุ  และบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการ

จัดซ้ือจัดจาง ทุกครั้ง รับรองถึงความไม

เกี่ยวของสัมพันธ ผูเสนองานในการจัดซ้ือ

จัดจางแบบแสดง ความบริสุทธ์ิใจในการ 

         กลุม   

บริหารงาน  

การเงินและ   

สินทรัพย 
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ปจจัยท่ีจะเกิด

ความ เส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔  

โอกาส  ผล  

กระทบ 

ระดับ  

ความ  

เสี่ยง 

ม.ค.  

๖
๕ 

ก.พ.  

๖๕ 

ม.ีค.  

๖๕ 

เม.ย.  

๖๕ 

พ.ค.  

๖๕ 

ม.ิย.  

๖๕ 

ก.ค.  

๖๕ 

ส.ค.  

๖๕ 

ก.ย.  

๖
๕ 

๒. การเบิกจาย  

งบประมาณไม  

ถูกตองตามระเบียบ 

๔  ๕  ๒๐  ๑. ควบคุมกำกับ ดูแลขาราชการ 

บุคลากร  และเจาหนาท่ีใหปฏิบัตติาม

ระเบียบการ เบิกจายการเงินและการ

คลัง กฎหมาย  ขอบังคับ มติ 

หลักเกณฑ ตามท่ีกำหนด  อยาง

เครงครดั  

๒. ควบคุม กำกับ ดูแลขาราชการ  

บุคลากร และเจาหนาท่ีใหปฏิบัติตาม 

มาตรการดานคณุธรรมและความ

โปรงใส อยางเครงครัด 

         กลุม   

บริหารงาน   

เงินและ  

สินทรัพย 

๓. การใชวัสดุ  

อุปกรณของทาง   

ราชการในเรื่อง   

สวนตัว 

๓  ๓  ๙  ๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจาย/ 

ยืม ใชวัสดุอุปกรณอยางเครงครัด  

๒. สรางจิตสานึกและคานิยมใน

การ  ปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ี 

         กลุม   

บริหารงาน   

เงินและ  

สินทรัพย 
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ปจจัยท่ีจะเกิด

ความ เส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓  ไตรมาส ๔  

โอกาส  ผล  

กระทบ 

ระดับ  

ความ  

เสี่ยง 

ม.ค.  

๖๕ 

ก.พ.  

๖๕ 

ม.ีค.  

๖๕ 

เม.ย.  

๖๕ 

พ.ค.  

๖๕ 

ม.ิย.  

๖๕ 

ก.ค.  

๖๕ 

ส.ค.  

๖๕ 

ก.ย.  

๖๕ 

 

๔. การเปด

ชองทาง ให

บุคลากรใชอำนาจ 

หนาท่ีกระทำ  

ความผิดในทางมิ

ชอบ ดวยหนาท่ี 

๒  ๔  ๘  ๑. ควบคุม กำกับดูแลใหขาราชการ

และ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย

เก่ียวกับ ความโปรงใส การเสรมิสราง

คุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือให

ขาราชการถือปฏิบัติ อยางเครงครดั  

๒. ควบคุม กำกับดูแลการประกาศ 

หลักเกณฑการปฏิบัตเิก่ียวกับขอ

รองเรียน  การละเวนการปฏิบัติหนาท่ี

และการ ประพฤตมิิชอบ เพ่ือใหยึดถือ

ปฏิบัติ  

๓. ควบคุม กำกับดูแลใหขาราชการ

และ บุคลากรปฏบัิติตามคูมือการทุจริต

และ ผลประโยชนทับซอน  

๔. สงเสริมการมสีวนรวมในการ  

ดำเนินการปองกันปราบปรามการ

ทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมสราง

แนวทาง และมาตรการเพ่ือสงเสรมิ

มาตรการในการ สรางจิตสำนึกรังเกียจ

การทุจริต 

         กลุม   

บริหารงาน   

เงินและ   

สินทรัพย 
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สวนท่ี ๓  

ผลการจัดการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน  

๓.๑ ประโยชนของการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับ

ซอน   

 ๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน โดยไมตั้งใจและ

ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานใหถูกตองยิ่งข้ึน  

  ๒. หนวยงานท่ีพบปญหาความเสี่ยงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอน ไดมีการปรับปรุง แกไข หรือมี

การกำหนด มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในหนวยงาน  

  ๓. เปนฐานขอมูลและองคความรูสำหรับการบริหารและการปฏิบัติงานเพ่ือลดปญหาการทุจริต คอรรัปชัน 

และเพ่ือให การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ และมุงสูองคกร

ปลอดจากการทุจริต  

๓.๒ ปญหาและอุปสรรคของการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและ

ผลประโยชนทับ ซอน  

  ๑. การวิเคราะหปญหายังไมครอบคลุมทุกกิจกรรมทุกกลุมงานท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ทำใหบางงานยังมี

ความเสี่ยง ดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอนอยูภายใตกิจกรรม/โครงการ  

  ๒. การพบปญหาความเสี่ยงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอน ยังใชระยะเวลาในการดำเนินการ

ปรับปรุงแกไขท่ีลาชาทำใหในชวงระยะเวลาดังกลาวยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม  

   ๓. หนวยงานไมใหความสำคัญหรือยังมองไมเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีจะสงผลตอบุคลากรหรือองคกร จึงเกิด

การเพิกเฉย หรือไมปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกตอง  

๓.๓ แนวทางปรับปรุงแกไขความเส่ียงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอน  

  ๑. นำประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตและผลประโยชนทับซอนท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมา

จัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนทาอุแทพิทยา 

  ๒. นำประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตและผลประโยชนทับซอนท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมา

ปรับปรุง  แกไขคูมือผลประโยชนทับซอนประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเพ่ิมขอมูลการเบียดบังเวลา

ราชการ การจัดซ้ือจัดจาง  การใชวัสดุอุปกรณการเอ้ือประโยชนตอพวกพอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคูมือและ

ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเก่ียวของมากข้ึน   

 ๓. กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของชัดเจนเพ่ิมมากข้ึนในรายละเอียด การ

ปฏิบัติงานใน ดานตางๆ รวมถึงกำหนดมาตรฐานความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทาอุแทพิทยา เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพของ หนวยงานในดานความโปรงใส ตรวจสอบได และปลอดจากการทุจริต  

  ๔. เรงดำเนินการจัดประชุมใหความรูเพ่ือใหเจาหนาท่ี บุคลากร ทราบในเรื่องการทุจริตและผลประโยชนทับ

ซอน  หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การปองกันและปราบปรามการทุจริตกับการ

ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

 ๕. สรางความตระหนัก และสงเสริมการสรางจิตสำนึกดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมใหบุคลากรไม

โกง ตอตาน การทุจริต  

    ๖. สรางเครือขายเขามามีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีไมทนตอการทุจริต ผานสื่อสังคมออนไลน 




