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คำนำ 
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ส่วนท่ี 1 

บทนำ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที ่ของรัฐจนทำให้เกิดการละทิ ้งคุณธรรมในการปฏิ บัติหน้าที ่สาธารณะ                              
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม           
และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจ
อยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ  ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั ้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู ้ท ี ่จงใจกระทำความผิด                    
ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที ่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมา -                    
ภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ ป ็ น ก รอบการ
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกำหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร  
  2. ความเสี ่ยงด้านการดำเน ินงาน (Operational Risk: O) เก ี ่ยวข้องกับประสิทธ ิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับข้ันตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม 
และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  

  สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งหน้าท่ี ท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำ
แบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี ้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนปากน้ำหลังสวน-
วิทยา  การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ทราบถึง
ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำให้   
  1.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที ่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที ่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบ  ไม่เพียงพอ 
  2.การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐท่ี
เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) เม ื ่อหลายปีที ่แล้วหน่วยงานที ่ช ื ่อว ่า COSO หรือ               
( The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ไ  ด ้ อ อ ก เ อ ก ส า ร                              
Internal Control Integrated Framework ออกมาเพื่อให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานอื่นใช้ในการประเมินและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการความเส่ียงเข้าไปการจัดจนทํา
ให้พัฒนาขึ้น หลักการวิเคราะห์ประเมิน และจัดทําความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO ( Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มีดังนี้ 

1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้เอื้อ (Internal Environment) 
2. การกําหนตเป้าหมายการบริหารความเส่ียง (Objective Setting) 
3. การระบุความเส่ียงต่างๆ (Event Identification) 
4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ะความเส่ียง (Risk Response) 
6. กิจกรรมการบริหารความเส่ียง (Control Activities) 
7. ข้อมูลและการส่ือสารคนบริหารความเส่ียง (Information and Communication) 
8. การติตตามผลและเฝ้าระวังความเส่ียงต่างๆ (Monitoring) 
การจัดการความเสี่ยงทั้ง 8 ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ ใช้ได้ทุกระดับขององค์ ซึ่งถ้า 

องค์กรได้ดําเนินการตาม 8 ขั้นตอนนี้อย่างละเอียดรอบคอบก็สามารถท่ีจะป้องกันผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงได้รวมทั้งองค์กรยังสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงนั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมได้ด้วย
ความมั่นใจ 

การบริหารความเสี่ยง 
ความหมายของความเสี่ยง 

"ความเสี่ยง" หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ 
เหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนด ทั้งนี้COSO 
ได้กําหนดความเส่ียงไว์ 4 ประเภท 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธ

กิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่วางไว้ และ การ
ปฏ ิบ ัต ิตามแผนกลยุทธ ์ไม ่เหมาะสม รวมถ ึงความไม ่สอดคล้ องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์                    
โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน(Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ 
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ 
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้บุคลากรความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงินเช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่หมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานหรือเป็นความ
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เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน 
การดําเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน 
เพื่อนํามาใช้ในการบริหารบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย / ระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย ความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการ
ดําเนินงาน 
สาเหตุของการกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 คือ 

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื ่อสัตย์ จริยธรรม์คุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้งการ
ควบคุมกํากับดูแลไม่ท่ัวถึง และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ 
สภาพการแข่งชัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

"การประเมินความเสี่ยง" หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจการกําหนดรวมทั้งแนวทางท่ีจําเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเส่ียงหรือ
การบริหารความเสี่ยง ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงงานบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้ง จาก
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม การประเมินความ
เส่ียง (Risk Assessment) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) องค์กรจะต้องทําความเข้าใจและระบุให้ใด้ถึงปัจจัยท่ี
เป็นสาเหตุของความเส่ียง 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง์(Risk Analysis) องค์กรจะต้องวิเคราะห์ ถึงผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อ
องค์กรและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

3. การกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Response) องค์กรจะต้องกําหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงโดยจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสม และความคุ้มค่าด้วยการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ยง คือ 
การประมาณโอกาสของความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและประเมินผลกระทบจากความมีมากน้อยเส่ียงกว่าเพียงใด เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญของความส่ียงท่ีมีต่อองค์กร โดยวัดคะแนนรวมจากคํานวณของโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียง 
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ส่วนท์่ี3 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 

 
แนวทางของ COSO ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ใหเ้อื้อปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในช่วยทําให้ การ
ป้องกันการทุจร ิตภายในที ่ม ีอย ู ่ม ีประส ิทธ ิผลระดับหน ึ ่ง ผู้ บร ิหารมีความรู้ และมุ ่งม ั ่นม ีประส ิทธ ิภาพ                              
และประสิทธิผลมีการมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโครงสร้างสายงานเอื้อต่อการ
ปฏิบัต ิงานสนับสนุนส่งเสร ิมการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลให้ ม ีความรู้ความชํานาญ ประสบการณ์                          
และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพการติดตาม การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  

2. การกําหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส์ี่ยง เพื่อป้องกันการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ
ของเจ ้าหน ้าที่รัฐมิให ้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน ้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยืด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใส และตรวจสอบได้  

3. การระบุถึงความเสี่ยงด้านการดําเนินงานความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment 
for Conflict of Interest)  

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยามีการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ดับโอกาสท่ีจะ
เกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดําเนินการวิเคราะห์                        
และจัดลําดับความเสี่ยงโดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงลดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (impact) และระดับ
ความเส่ียงท้ังนี้กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาท่ีไม่สามารถระบุเป็นจํานวนเงินท่ีชัดเจน
ได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood ) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น ้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น ้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน(บุคลากร) 
 

 ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร ้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น ้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น ้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา

จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ของ
ความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ ไว์ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก ( Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง ( High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง ( Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับตํ่า ( Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น ( impact ) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

 
  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง 
ดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  
หรือถ่ายโอนความเส่ียง  

สีแดง   

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม       
ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเส่ียง  

สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว    
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

                                       โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยามีการดําเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการดําเนินงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้ 

1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ 

หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

2. โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับเงิน 
- จ่ายเงินงบประมาณ 
- การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- การเอื้อประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ 

หลังจากระยะเวลาท่ีกําหนดส่งผลทําให้การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า 
- ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้าผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดทําเอกสารเบิกจ่าย 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลท่ีรู้จักหรือได์ รับคําส่ังของผู้บังคับบัญชาก่อน 
- โอนเงินให้บุคคลท่ีต้องการใช้เงินด่วน โดยท่ีเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องไม่ครบหรือมีผู้อนุมัติ 
- การดําเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําไม่

ถูกต้อง เช่น การดําเนินการทางวินัย จะปรากฏท้ังในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบในกลุ่มกฎหมายและคดีซึ่งจะมี
การร้องขอ กดดันหรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงทําให้การตรวจสอบ การสอบสวน ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ี
วางไว้ 

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบกฎหมาย 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
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3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วย 
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นท่ีเช่ือถือของข้าราชการครูหน่วยงานต่างๆและประชาชนท่ัวไป 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที ่มีพฤติกรรมเสี ่ยงต่อการทุจริต การลงโทษทางวินัยอาจได้ รับการ                   

ถ้าพฤติกรรมดังกล่าวมีมูลความจริง 
4. แนวทางการป้องก ันความเส ี ่ยงเก ี ่ยวก ับการปฏิบ ัต ิงานท ี ่อาจเก ิดผลประโยชน์ท ับ ซ้อน                           

การเสริมสรา้งจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาอย่างต่อเนื ่อง 

และสมํ่าเสมอ 
- เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตสํานึกท่ีสร้างสรรให้แก่ครูและบุคลากร 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากร 
- ชื ่นชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูและบุคลากร ที ่มีการปฏิบัติงานดีเด่นการส่งเสริมให้

ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดี 
5. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนปากน้ำหลังสวน

วิทยาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
ประจําปีพ.ศ. 2565 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 4 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ  
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของ

แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วนําผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจึงและผลกระทบของ
ความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียง ระดับใดในตารางความเส่ียงซึ่งจะ
ทําใหท้ราบว่ามีความเส่ียงใดเป็น ความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

 
ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ลำดับความเสี่ยง 

1 กระบวนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้ าง ไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

5 5 25 (1) 

2 การเบ ิกจ ่ายงบประมาณท ี ่ ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

3 5 15 (2) 

3 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 3 4 12 (3) 
4 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ไม่

เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 

  
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

5    (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

คว
าม

รุน
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ 2  (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ลำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ ลำดับ 4  (สูง = 8 คะแนน) 
 
5. การกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี ่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี ่ยงออกเป็น  3 ระดับ คือ สูงมาก สูง                                       
และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เส่ียงสูงมาก (Extreme)  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 
  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

เส่ียงสูง (High)  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง 
เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง  

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบ 

ต่ำ (Low)  - - 
 
 

6. การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

"กิจกรรมการควบคุม" หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกําหนดให้บุคลากรขององค์กร
ปฏิบัติเพื ่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบ โดยมีการปฏิบัติตามในการดําเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมการควบคุมฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลด
ความเสียหายความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในสําหรับ
กิจกรรมการควบคุมในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในองค์กรอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเส่ียงต่อความเสียหาย ต้ังแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามีความ
จําเป็นให้กําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นท่ีเหมาะสมทดแทน 
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กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆท่ีสําคัญ คือ 

ㆍการกําหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans) 

ㆍการสอบทานโดยผู้บริหาร ( Management Review) 

ㆍการประมวลผลข้อมูล ( information Processing) 

ㆍการควบคุมทางกายภาพ ( Physical Control) 

ㆍการมอบอํานาจท่ีเหมาะสม ( Appropriate Empowerment) 

ㆍการแบ่งแยกหน้าท่ี ( Segregation of Duties) 

ㆍดัชนีวัดผลการดําเนินงาน ( Performance Indicators) 

ㆍการจัดทําเอกสารหลักฐาน (Documentation) 

ㆍการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างอิสระ ( independent Checks on Performance) 

ㆍการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงสินทรัพย์ ( Accessing Rights) 
 
7. การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา จะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

เหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื ่อปกป้ององค์กรจากความเสียหายที ่อาจเก ิดขึ ้นได้จากความเสี ่ยงและเพื่อ
ความสามารถในการดําเนินพันธกิจขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จ ไม่ใช่แค่เพียงการปกป้องสินทรัพย์สารสนเทศหรือ
องค์กรเพียงเท่านั้น 

8. การติดตามร่องรอยความเสี่ยง 
เป็นการติดตามเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุความก้าวหน้าของการดําเนินการความเส่ียงการิตว่าทุจริต 

ได้ดําเนินการไปช้ันใดบ้างแล้ว 
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ส่วนท์่ี4 
การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการความเส่ียง 
1. การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
2. การใช้คํานิยามความเส่ียงเพื่อให้เป็นที่เข้าใจแบบเดียวกันและใช้ร่วมกันในองค์กร 
3. การปฏิบัติตามกระบวนการในการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
4. กระบวนการในการบริหารการเปล่ียนแปลง 
5. ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการความเส่ียง 
6. การส่ือสารภายในองค์กรและการส่ือสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
7. การติดตามและการวัดผลการบริหารความเส่ียง 
8. การปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อควบคุมความเส่ียง 
9. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากร 
10. การให้รางวัลจากผลสําเร็จ 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอ 
กาส  

ผล 
กระ
ทบ  

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.กระบวน 
การจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฎิบติัตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลครูผู้ปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง จดัทํารายงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ 
3. ควบคุมกํากับดูแลให้ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

  
        

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. การ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

3 5 15 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  ให้ปฏิบัติตามนโยบาย
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 
  

  
        

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

3.การเอ้ือ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง 

3 4 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เก่ียวกับโปรงใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. . ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏบิัติเก่ียวกับข้อง
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบเพ่ือให้ยึดถือ 
ปฏิบัติ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบติัตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
       

 กลุ่มบริหารงานบุคลากร 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอ 
กาส  

ผล 
กระ
ทบ  

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบร่วมสร้างแนวทางและมาตรการเพ่ือส่งเสริมมาตรการ
ในการสร้างจิตสํานึกรงัเกียจการทุจริต 

4.การ
ปฏิบัติงาน
ของ
เจ้าหน้าท่ีไม่
เป็นไปตาม
ข้ันตอนและ
ระเบียบ 

2 4 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ําใจอย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
4. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน 

 
        

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 


