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 คํานาํ 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอได้ดําเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงใน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิด
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพ่ือกําหนดวิธีการและมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและ
พบบ่อย 

นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากําหนด เป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านหินลาดวังตออีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

    กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

  



ข 

 

สารบญั 

เรื่อง                หน้า 

คํานํา                    ก 

สารบัญ                   ข 

ส่วนที่ ๑ บทนํา 

๑.หลักการและเหตุผล                ๑ 

๒. วัตถุประสงค์                  ๓ 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest)                  ๔ 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk AssessmentFor Conflict of 
Interest) โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ               ๖ 

๓. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง                                                                                 ๗ 

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม               ๑๐ 

๒. สถานการณ์ดําเนินการ               ๒๐ 

๓. ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน           ๒๒ 

๔. ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ              ๒๕ 
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ส่วนที่ ๑ บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน
บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การ ใช้ดุลยพินิจ
ใน กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาด
ความเป็น อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ ส่วนรวม และทํา
ให้ผลประโยชน์ หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่ สูญเสียไปอาจอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับ องค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิดยังพบ
ผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหา 
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน
ที่เป็น บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิ
บาลและ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับ ซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและ
ควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และ
พันธกิจใน ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ 
และการปฏิบัติตาม แผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์ แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการ ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/
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กระบวนการเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการดําเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้อง
กับข้ันตอนการ ดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดทํารายงานเพ่ือ นํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ การ
ปฏิบัติตาม กฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ 
ทันสมัยหรือความไม่ ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่าง 
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการ
ควบคุม กํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล นั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา และ มีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กร 
ต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคล
นั้นขาด การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ 
การกระทํา แบบนี้เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบ ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําให้เกิดความ
เสียหายจากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
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ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคญัอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ 
สภาวการณ์ของการขัดกันของ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ดําเนินการ วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอการ
วิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจ เป็นเหตุทําให้ 

๑.การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่
เพียงพอ  

๒.การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี จริยธรรม 

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่น
ใน หลัก ธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิด
วินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน การ
ปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการ บริหาร
จัดการ ความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวมโรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความ
เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่
ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับโอกาสที ่จะเก ิดความเส ี ่ยง (Likelihood) กับระดับความร ุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
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2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี ่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที ่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

สีเหลือง   

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

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 
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ความรุนแรงของผลกระทบ (Inpact) 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                      โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
                โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก

พ้อง  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มี

การ เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ

ต่อ ผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง  
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- การรับเงิน  
– การจ่ายเงิน  
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน  
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
- กำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์  

1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
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- การปฏิบัติงานบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน  
- การจัดหาพัสดุ  
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
- การเบิกค่าตอบแทน ฯลฯ  

๓) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  

๓. แนวทางและแผนการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ มิชอบการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  
- เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรเป็นประจำ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี  

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านหินลาดวัง

ตอ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ประจำปี พ.ศ. 
2565 
 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ กำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 
 ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
  ๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  

๓. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๔. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อน 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) 

ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ



8 
 

ของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๑ ๓ ๓ ๓ 
๒ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๑ ๔ ๔ ๒ 
๓ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  ๑ ๕ ๕ ๑ 
๔ ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในการแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑ ๒ ๒ ๔ 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 
                           โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๑ 
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๒ 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  ๓ 

5 ๑     

4 ๒     

3 ๓     

2 ๔     

1      
 1 2 3 4 5 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยง 

ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔ 

 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ  สูง และปานกลาง
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้าน
หินลาดวังตอ ประจำปีงบประมาณ 2565  มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  - - 

เสี่ยงสูง (High) - -การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ

ผลประโยชน ์

-การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป

ตามระเบียบ 

-ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ใน

การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว

และผลประโยชน์ทับซ้อน 

ต่ำ (Low)  - - 
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ส่วนที่ ๓  

รายงานผลการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ได้พิจารณาและกําหนด
แนวทางเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจ
หน้าที่ทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสในการกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานโดยได้กําหนดกระบวนงานและกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอได้กําหนดปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานไว้ ๔ ปัจจัย 
ซึ่งได้ดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงแล้วโดยสรปุผลการดําเนินการได้ ดังนี้ 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑. มีการกําชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด โดยทําหนังสือกําชับและกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ 
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๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือตระหนักถึงความถูกต้องในการปฏิบัติงานในการประชุมข้าราชการ

และ บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้างความเข้ำใจ 

เตรียมความ พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนด 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

๓. เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อตระหนักถึงความถกูต้องในการปฏิบตัิงาน ในการประชุม
ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา โดย นายสุพัฒน์ นรินยา ผู้อํานวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานใน
ที่ประชมุเพื่อสร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมสําหรบัการเปิดภาคเรียนใน วันที ่๑๐ เดือน พฤษภาคม 

๒๕๖๕ ทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ให ้เปน็ไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและ มาตรการต่าง ๆ 
ที่กําหนด โดยมีการจัดประชุม 
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๔. มีการจัดทําช่องทาง เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้บุคลากร 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

๕. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ ความตระหนักระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และการดําเนินการที่เป็น 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
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๖. ชี้แจง กํากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

๖.๑ สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 



15 
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๗. กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 

๗.๑ จัดทําประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารโดยแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคําม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทําเป็น ๒ ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
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๗.๒ การแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหินลาด
วังตอจัด กิจกรรมประกาศปฏิญญา โรงเรียนสุจริต ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ  
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ โดยมี นายสุพัฒน์  นรินยา ผู้อำนวยโรงเรียน เป็นผู้กล่าวนําประกาศคําปฏิญญา 
โรงเรียนสุจริต โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอร่วมประกาศโรงเรียนสุจริต 
จํานวน ๓๕ คน การประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการสร้างการรับรู้แก่
สาธารณชน และเป็นการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรว่าผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอมี ทัศนคติ ค่านิยม เจตจํานงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตและจะดําเนินการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตออย่าง
เป็นรูปธรรม 
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๗.๓ การประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ No Gift Policy นายสุพัฒน์  นรินยา ผู้อํานวยการโรงเรียน
บ้านหินลาดวังตอ ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกาศเจตนารมณ์ในงดรับและให้ของขวัญใน
เทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) โดยสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยวิธีการใช้บัตรอวย
พร การอวยพรสื่อออนไลน์หรือการทําจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสคําญของ
การปลูกจิตสํานึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตพร้อมกําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบรวมทั้งส่งเสริมค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจ
มีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๔ เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปรับทราบเจตจํานง โดยประกาศเจตจํานงเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
http://hinlad.kkzone1.go.th/index.php และทําหนังสือเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตจํานง 

 

 

 

 

 

 

 

http://hinlad.kkzone1.go.th/index.php
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 ๘.กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ เป็นประจําโดยการจัดกิจกรรมเสริมคุณธรรมรักษาวินัยทุกวันพระให้บุคลากรเข้าวัด
ทำบุญและถือศีลปฏิบัติธรรม 
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๑. สถานะการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง สถานะการดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ดำเนินการ
แล้ว เฝ้า
ระวังอย่าง
ต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

๑. ความรูค้วาม เขา้ใจของ บุคลากร ใน
การแยกระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และ ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน 

๑. ปรับฐานความคิด ผู้บริหาร ครแูละ บุคลากร ทำงการศึกษา 
ให้สามารถแยก ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์
ส่วนรวม  
๒. ให้ความรูเ้รื่อง การกระทาที่ถือเป็นเรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ให้กับครูบรรจุใหม่ และครผููช่้วย  
๓. นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน สถานศึกษา 

 
 
 
 

✓ 
 

✓ 

✓ 
 
 
 

  

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตาม หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 
อย่าง เคร่งครัด  
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบด้านการจัดซื้อ
จัด จ้างจัดทำรายงานสรุปการจดัซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให ้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง  
๓. ควบคุมกำกับดูแลใหผู้้ปฏิบตัิงานด้าน พัสดุ และผูเ้กี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจดัจ้างรับรองวา่ไม่เกีย่วข้องกับผู้เสนองานในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง  
๔. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.การจดัซื้อ จัดจ้างอยา่งเคร่งครัด 

 
✓ 

 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
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ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง สถานะการดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ดำเนินการ
แล้ว เฝ้า
ระวังอย่าง
ต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ 

ผลประโยชน์ 

๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบตัิตาม 
มาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตของโรงเรียน อย่าง
เคร่งครดั  
๒. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อยา่งเคร่งครัด  
๓. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบคุลากรปฏิบตัิตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรยีนบ้านหินลาดวังตอ 

 
✓ 

 
 
 

✓ 
 

✓ 
 

  

๔. การเอื้อประโยชนต์่อ พวกพ้องใน
การ จัดซื้อจัดจ้ำง 

๑ .ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัตติาม 
นโยบายเกีย่วกับความโปร่งใสการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏบิัติอย่างเคร่งครัด  
๒. ควบคุมกำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติ 
มิชอบให้ยึดถือปฏิบัติ  
๓. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบคุลากรปฏิบตัิตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้าง 
จิตสำนึกให้ขา้ราชการรังเกยีจการทุจริต 

 
✓ 

 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
 

✓ 
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๒. ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบก่อนดำเนนิการ โอกาสและผลกระทบหลังดำเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

๑. ความรูค้วาม เขา้ใจของ บุคลากร 
ในการแยกระหวา่ง ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน 

๑. ปรับฐานความคิด ผู้บริหาร ครแูละ บุคลากร 
ทำงการศึกษา ให้สามารถแยก ระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒. ให้ความรูเ้รื่อง การกระทาที่ถือเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับครูบรรจุใหม่ และ
ครูผู้ช่วย  
๓. นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน 
สถานศึกษา 

1 2 2 1 1 1 - 

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซื้อจดัจ้าง โดยวิธีพิเศษ อย่าง เคร่งครัด  
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ
ด้านการจดัซื้อจัด จ้างจดัทำรายงานสรุปการ
จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ หัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง  
๓. ควบคุมกำกับดูแลใหผู้้ปฏิบตัิงานด้าน พัสดุ 
และผูเ้กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองวา่ไม่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ จดัซื้อจัดจ้าง  

1 3 3 1 2 2 - 
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ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบก่อนดำเนนิการ โอกาสและผลกระทบหลังดำเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

๔. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราการและบุคลากร
ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จดัจ้างอยา่ง
เคร่งครดั 

๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ 

ผลประโยชน์ 

๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้
ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด  
๒. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับ
ของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครดั  
๓. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบคุลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียน
บ้านหินลาดวังตอ 

1 4 4 1 3 3 - 

๔. การเอื้อประโยชนต์่อ พวกพ้องใน
การ จัดซื้อจัดจ้ำง 

๑ .ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากรปฏิบัตติาม นโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสการเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด  
๒. ควบคุมกำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้น
ปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติ มชิอบให้ยึดถือ
ปฏิบัติ  

1 5 5 1 4 4 - 
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ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบก่อนดำเนนิการ โอกาสและผลกระทบหลังดำเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

๓. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบคุลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการดำเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิ
ชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิง่ขึ้นเพื่อร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้าง 
จิตสำนึกให้ขา้ราชการรังเกยีจการทุจริต 
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ปัญหาและอุปสรรค 

๑. การดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ในบางกิจกรรมมีข้ันตอนการดําเนินงานที่ล่าช้าอาจไม่
เป็นไปตามกําหนดการหรือระยะเวลาที่กําหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๔ ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดประชุม อบรม ดังกล่าว 

๒. แต่ละฝ่ายงานของสถานศึกษามีภาระงานค่อนข้างมาก ประกอบกับภารกิจที่ค่อนข้างเยอะของ
ครูผู้สอน ทําให้การดําเนินงานด้านความเสี่ยงมีเวลาค่อนข้างน้อย 

ข้อเสนอแนะ และ แนวทางปรับปรุง 

๑. ควรกําหนดปฏิทินการดําเนินงานให้ชัดเจนและรวดเร็วในแต่ละปีงบประมาณ 

๒. อาจจะจัดประชุมผ่านระบบ VDO Conferrent แทนได้ในกรณีที่มีบุคลากรในสถานศึกษาหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง กับงาน ITA ของโรงเรียนติดเชื้อ Covid - ๑๙ พื่อไม่ให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก ทําให้เกิดความ
ล่าช้า 

๓. สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงงานด้านการป้องกันทุจริตให้กับข้าราชการครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินงานดังกล่าว 
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คณะทำงาน 

ที่ปรึกษา 

๑.นายสุพัฒน์  นรินยา  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๒. นายณัฐพล  นาคดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

 
ผู้จัดทำรายงาน   

๑. นายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณ  ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
๒. นางสาวสุภาพร  จันทะเฆ่  ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
๓. นางจุฑามาศ  ซินโซ   ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
๔. นายภัทรนัน  สว่ยหาร   ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
๕. นายชิตณรงค์  พรมเวียง  ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
๕. นายสิทธิศักดิ์  วิเศษสัตย์  ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

 


