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ค าน า 
 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก 
ในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย ของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงารที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่น
ป่ามะนาวอีกดว้ย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ ๑ บทน า  
     ๑. หลักการและเหตุผล ๑ 
     ๒. วัตถุประสงค์ ๓ 
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น  
     ๑. การวิเคราะหค์วามเสี่ยงผลประโยชน์ทับซอ้น ( Risk Assessment for conflict of Interest ) ๔ 
     ๒. การวิเคราะหค์วามเสี่ยงผลประโยชน์ทับซอ้น ( Risk Assessment for conflict of Interest ) 
         โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

๖ 

     ๓. แนวทางและแผนการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น ๗ 
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น  
     ๑. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน 
         ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑๐ 

     ๒. สถานการณด์ าเนินการตามมาตรการ ๑๖ 
     ๓. ผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น ๒๐ 
     ๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงาน สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผล 
ประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม 
รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่
จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก 
จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลด
มูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของ
ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย 
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 



๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการณ์งบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับ ๕ ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์การวางแผนการ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง 
สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมี
อ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการ
กระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลด
มูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
กับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบ
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว วิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ทราบถึงความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 



๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด 

มั่นในหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 

และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ
จ านวนเงินที่ได้ชัดเจน 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

 
 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ล าดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) ๑ - ๓ คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง จะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
                  (Likelihood x Impact) 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้

เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕ - ๒๕ คะแนน 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) ๙ - ๑๔ คะแนน 
มีมาตรการลดความเสี่ยง 
 

สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) ๔ - ๘ คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ า (Low) ๑ - ๓ คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยง 
 

สีเขียว 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน 
   - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
   - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มี

การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
   - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - การรับเงิน – จ่ายเงิน 
   - การบันทึกบัญชีรับ 
   - จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
   - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
   - ก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
   - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
   - การปฏิบัติงานบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - การคัดเลือกบุคลากรเข้าทางาน 
   - การจัดหาพัสดุ 
   - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
   - การเบิกค่าตอบแทน ฯลฯ 
๓) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
   - สูญเสียงบประมาณ 
   - เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
   - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

 
๓. แนวทางและแผนการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว รงัเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ เช่น 

   - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  
   - เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตส านึกท่ีสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรเป็นประจ า 
   - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 



   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
   - การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
   - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากร  

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น จ านวน ๔ 

ประเด็นหลัก ดังนี้ 
๑. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพ่ือให้ไดม้าซึ่งการเลื่อนระดับต าแหน่งหรือความด ี

ความชอบ 
๒. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
๔. การปฏิบัติงานไมเ่ป็นไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วจึงน าผลที่ไดม้าพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับ 
ความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด 
ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

๑ 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพ่ือให้ไดม้าซึ่ง
การเลื่อนระดับต าแหน่งหรือความดี ความชอบ 

๑ ๑ ๒ 

๒ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ ๑ ๒ 
๓ การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ๑ ๑ ๒ 

๔ 
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของ
ทางราชการ 

๑ ๑ ๒ 

 

 



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซอ้นได ้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพ่ือให้ไดม้าซึ่งการเลื่อน
ระดับต าแหน่งหรือความดี ความชอบ ระดับความเสี่ยงเท่ากัน 

จึงส่งผลให้ล าดับความเสี่ยงเท่ากัน 
(ต่ า = ๒ คะแนน) 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้นของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  

ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถวัดระดับความเสี่ยงได้ ๑ ระดับ ในทุกปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต คือ 
ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) สัญลักษณ์สีเขียว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
รายงานผลการด าเนินงานจดัการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ได้พิจารณาและก าหนดแนวทางเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต ที่อาจกอ่ให้เกิดการสูญเสียงบประมาณ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาส
ในการกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน โดยได้ก าหนด
กระบวนงานและกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ได้ก าหนดปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นใน
การปฏิบัติงานไว้ ๔ ปัจจัย ซึ่งได้ด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงแล้ว โดยสรุปผลการด าเนินการได้ 
ดังนี้ 

 
๑. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑. มีการก าชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่า
มะนาว  ไดป้ฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเครง่ครัด โดยท าหนังสือก าชับ
และก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน่ เขต ๑ 

๒. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือตระหนักถึงความถูกต้องในการปฏิบัติงานในการประชุม
ข้าราชการและบุคลากรภายในโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม 
๒๕๖๕  โดย นางธราภรณ์  จติรสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ไดเ้ป็นประธานในที่
ประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนด ณ ห้องประชุม 

 

     
 

 



๓. เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเพ่ือตระหนักถึงความถูกต้องในการปฏิบัติงานในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ตัวแทนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ และตัวแทนผู้ปกครองแตล่ะชั้น ครั้งที่๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม 
๒๕๖๕  โดย นางธราภรณ์  จติรสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ไดเ้ป็นประธานในที่
ประชุมเพ่ือสร้างความเขา้ใจ เตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้
ไดช้ี้แจงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนด  

    
 

๔. มีการจัดท าช่องทางเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานให้บุคลากร 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 

๕. ชี้แจง ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรภายในโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
การเปดิเผยข้อมูลขา่วสารในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

     



๖. กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
     ๖.๑ จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารโดยแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะ

ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยจัดท าเป็น 
๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

    
 

    
 

     ๖.๒ การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร โดยมีเจตนาและค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หนว่ยงานอยา่งซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรใน
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว รับทราบและเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 



     ๖.๓ เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปรับทราบเจตจ านง โดยประกาศเจตจ านงเผยแพร่ในเว็บไซต์รวมทั้งท า
ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตจ านง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. สถานการณ์ด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
และเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนื่อง 

อยูร่ะหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. การกระท าที่เกิดการละเลย 
ไมป่ฏิบัติตามหรือท าตาม
กฎระเบียบของทางราชการ 

๑. ก าชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่าง
เครง่ครัด 

/    

๒. เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเพ่ือตระหนักถึงความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน 

/    

๓. เผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 

 /   

๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนน
ตุ่นป่ามะนาว 
 
 

 /   



ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
และเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนื่อง 

อยูร่ะหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. การใช้อ านาจหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์ เพื่อใหไ้ด้มา
ซึ่งการเลื่อนระดับต าแหน่ง
หรือความดี ความชอบ 

๑. แตง่ตั้งคณะกรรมพิจารณาจากผู้ที่ไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย /    

๒. ควบคุมก ากับดูแลดูแลการด าเนินการ ตามคูม่ือการ
ด าเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของโรงเรียนบ้านค าหัว
ช้างโนนตุ่นป่ามะนาว อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติ
หนา้ที่อย่างเต็มความสามารถไม่มีการละเว้นการปฏิบัติ 
หนา้ที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้มีการยึดถือปฏิบัติที่ดี 

/  

  

๓. ควบคุมก ากับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม
คูม่ือผลประโยชน์ทับซอ้นของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่น
ป่ามะนาว อย่างเครง่ครัด 

 / 

  

๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. ควบคุมก ากับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 

 

/ 

  

 
๓. ควบคุมก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่
เกี่ยวขอ้งสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

/ 

  



ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
และเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนื่อง 

อยูร่ะหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน เพ่ือร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการ 
ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ 

 

/ 

  

๔. การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในเรื่องสว่นตัว 

๑. แจ้งแนวปฏิบัติมาตรการใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ /    
๒. จัดท าบัญชีการเบิกใช้วัสดุครุภัณฑ์  /   
๓. ควบคุมก ากับดูแลให้มีการด าเนินงาน ตามมาตรการใช้
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเครง่ครัด  

 /   

๔. ควบคุมก ากับดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรในส านักงานเขต
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับตามคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้นและประมวลจริยธรรมของโรงเรียนบ้าน
ค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 /   

๕. จัดประชุมแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซอ้น 

/    

 



๓. ผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
หลังการด าเนินการ ปัญหา

และ 
อุปสรรค โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

๑. การกระท าที่เกิดการ ละเลย 
ไม่ปฏิบัติตามหรือท าตาม
กฎระเบียบของทางราชการ 

๑. ก าชับให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งอย่าง
เครง่ครัด 

๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ไม่มี 

 ๒. เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เพ่ือตระหนักถึงความถูกต้องในการ 
ปฏิบัติงาน 

       

 ๓. เผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องผ่านทาง 
เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านค าหัวช้าง
โนนตุ่นป่ามะนาว เพ่ือให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

       



ปัจจัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
หลังการด าเนินการ ปัญหา

และ 
อุปสรรค โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ศึกษาสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดังกล่าว
ไดง่้ายขึ้น 

 ๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับตามคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้นของโรงเรียน
บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
อย่างเคร่งครัด 

       

๒. การใช้อ านาจหน้าที่เรียก 
รับผลประโยชน์เพื่อใหไ้ด้มา 
ซึ่งการเลื่อนระดับต าแหน่ง 
หรือความดี ความชอบ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาจากผู้
ที่ไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย 

๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ไม่มี 

 ๒. ควบคุมก ากับดูแลดูแลการ
ด าเนินการตามคู่มือการด าเนินงาน
ตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของ

       



ปัจจัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
หลังการด าเนินการ ปัญหา

และ 
อุปสรรค โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่า
มะนาวอย่างเครง่ครัด เพ่ือให้
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถไม่มีการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้มีการยึดถือปฏิบัติที่ดี 

 ๓. ควบคุมก ากับดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรปฏิบัติตามคูIมือ 
ผลประโยชน์ทับซอ้นของโรงเรียน
บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
อย่างเคร่งครัด 

       

๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวก 
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. ควบคุมก ากับดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย 
เกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริม 
สร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ไม่มี 



ปัจจัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
หลังการด าเนินการ ปัญหา

และ 
อุปสรรค โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 ๒. ควบคุมก ากับดูแลการประกาศ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ 
รอ้งเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หนา้ที่และการประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 

       

 ๓. ควบคุมก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที ่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

       

 ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินการป้องกันปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ 
ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
เพ่ือร่วมสร้างแนวทางและ
มาตรการในการด าเนินการสร้าง

       



ปัจจัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
หลังการด าเนินการ ปัญหา

และ 
อุปสรรค โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

จิตส านึกใหข้้าราชการรังเกียจการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

๔. การน าทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้ในเรื่องสว่นตัว 

๑. แจ้งแนวปฏิบัติมาตรการใช้วัสด ุ
ครุภัณฑ์ของทางราชการ 

๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ไม่มี 

 ๒. จัดท าบัญชีการเบิกใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ 

       

 ๓. ควบคุมก ากับดูแลให้มีการ 
ด าเนินงานตามมาตรการใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์อย่างเครง่ครัด 

       

 ๔. ควบคุมก ากับดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรในส านักงานเขตปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และประมวลจริยธรรมของ 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่า
มะนาว  

       



ปัจจัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
หลังการด าเนินการ ปัญหา

และ 
อุปสรรค โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 ๕. จัดประชุมแยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่
อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

       

 

๔. ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง 

๔.๑ ปัญหาและอุปสรรค 

     การด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ในบางกิจกรรมมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ล่าช้า อาจไมเ่ป็นไปตามก าหนดการหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมอบรมดังกล่าว 

๔.๒ ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปปรุง 

     ๑. ควรก าหนดปฏิทินการด าเนินงานให้ชัดเจน 

     ๒. อาจจะจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์แทนได้ 

 
 


