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คํานํา 

 
โรงเรียนเมืองหลังสวนดําเนินการวิเคราะห์  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ์ อน โดย

วิเคราะห์  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ์ อน COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกใน การป้องกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได์  และการแก์ ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ์ าหน์ าที่์ปัญหาสําคัญและพบบ่อย
นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน ทับซ อนที่ได์ นี้มากําหนดเป็น คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ์ อนโรงเรียนเมืองหลังสวนอีกด์ วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม ศาสตร์ ชาติว่า ด์ วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) 

โรงเรียนเมืองหลังสวนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ ทับซ์ อนประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564์ฉบับนี้จะเป็นข์ อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ์2564์เพ่ือให์ ข์ าราชการและบุคลากรในโรงเรียนเมืองหลังสวนทุก
คนได์ ยึดเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนเมืองหลังสวนให์ เป็นโรงเรียนสุจริต 
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ส่วนที่ 1  
บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ ทับซ์ อนถือเป็นการทุจริตคอร์ รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคล
โดยการละเมิดต่อกฎหมาย์หรือจริยธรรมด์ วยการใช์ อํานาจในตําแหน่งหน์ าที่ไปแทรกแชงการใช์ ดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ์ าหน์ าที่ของรัฐ จนทําให์ เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน์ าที่สาธารณะ์ขาดความเป็นอิสระ์ความเป็น
กลางและความเป็นธรรม์จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวมและทําให์ ผลประโยชน์ หลักขององค์ กร
หน่วยงานสถาบันและสังคมต์ องสูญเสียไป์โดยผลประโยชน์ ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ ผลประโยชน์ ทางการเงิน์คุณภาพ
การให์ บริการ์ความเป็นธรรมในสังคม์รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ์ตลอดจนโอกาสในอนาคค ตั้งแต่ระดับองค์ กรจนถึงระดับสังคม์
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู์ ที่จงใจกระทําความผิดยังพบผู์ กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู์ ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จํานวนมาก์จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร์ องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ ทับซ์ อนความขัดแย์ งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท์ อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศอีกด์ วย 

โรงเรียนเมืองหลังสวนดําเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ์ อน โดย
วิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ ทับซ์ อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ์ อน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเสริมสร์ าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให์ เกิดความคิด แยกแยะ
ผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม 

2.เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช์ หลักธรรมาภิบาล 
3.เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ์ าหน์ าที่รัฐไม่ให์ เกิดการแสวงผลประโยชน์ ส่วนตัวใน

ตําแหน่งหน์ าที่อันมิควรได์ โดยชอบตามกฎหมายให์ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัด ทําในสิ่งที่ถูกต์ อง
เป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได์  

4.เพ่ือสร์ างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู์ รับบริการ์ผู์ มีส่วนได์ ส่วนเสีย และ ประชาชน 
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ส่วนท์ี่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข อง 
 

การบริหารความเสี่ ยง  (Risk Management) เมื่อหลายปีที่แล ์ วหน่วยงานที่ชื่อว่า  COSO หรือ  (The 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ไ ด ์ อ อก เ อกส า ร Internal Control-
Integrated Framework  ออกมาเพ่ือให์ องค์ กรธุรกิจและหน่วยงานอ่ืนใช์ ในการประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน์ซึ่งในเวลาต่อมาได์ มีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการความเสี่ยงเข์ าไปการจัดจนทําให์ พัฒนาขึ้น์หลักการวิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดทําความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ( Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มีดังนี ้

1. การพัฒนาสภาพแวดล์ อมภายในขององค์ กรให์ เอ้ือ (Internal Environment) 
2. การกําหนตเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
3. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
5. กลยุทธ์ ที่ใช์ ในการจัดการกับแต่ะความเสี่ยง (Risk Response) 
6. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
7. ข์ อมูลและการสื่อสารคนบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
8. การติตตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
การจัดการความเสี่ยงทั้ง 8 ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ ใช์ ได ทุกระดับขององค์ ซึ่ง์ถ์ าองค์ กรได์ 

ดําเนินการตาม 8 ขั้นตอนนี้อย่างละเอียดรอบคอบก็สามารถท่ีจะป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได์ 
รวมทั้งองค์ กรยังสามารถมั่นใจได์ ว่าการจัดการความเสี่ยงนั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมได์ ด์ วยความมั่นใจ 
 
การบริหารความเสี่ยง  
ความหมายของความเสี่ยง 

"ความเสี่ยง" หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ ซึ่ง
ไม่พึงประสงค์ ที่ทําให์ งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนด ทั้งนี ้COSO ได์ กําหนดความเสี่ยง
ไว์  4 ประเภท 
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและ์พันธกิจใน
ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่วางไว์ และ การปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล์ องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร างองค กร์ภาวการณ แข่งขัน์
ทรัพยากรและสภาพแวดล อม์อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค ์หรือเป้าหมายขององค กร 

2. ความเสี่ยงด านการดําเนินงาน์(Operational Risk : O) เกี่ยวข์ องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ ผลการ
ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์ กร/กระบวนการ เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่ใช์ บุคลากร ความเพียงพอของข์ อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
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3. ความเสี่ยงด านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต์ อง ไม่หมาะสม ทําให์ ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถาน หรือ เป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข์ องกับการเงินขององค์ กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล์ องกับขั้นตอน การดําเนินการ
เป็นต์ น์เนื่องจากขาดการจัดหาข์ อมูล์การวิเคราะห์ ์การวางแผนการควบคุม์และการจัดทํารายงาน เพ่ือนํามาใช์ ในการ
บริหารบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด านการปฏิบัติตามกฏหมาย / ระเบียบ  (Compliance  Risk : C)  เกี่ยวข์ องกับการปฏิบัติ ตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย ความไม่ครอบคลุม
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข์ อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู์ บริหาร์ความซื่อสัตย์  จริยธรรม์คุณภาพของบุคลากร และ การเปลี่ยนแปลง

ระบบงานความเชื่อถือได์ ของระบบสารสนเทศ์การเปลี่ยนแปลงผู์ บริหารและเจ์ าหน์ าที ่บ่อยครั้งการควบคุม กํากับดูแลไม่
ทั่วถึง และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข์ อบังคับของหน่วยงาน เป็นต์ น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข์ อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพ
การแข่งชัน สภาวะแวดล์ อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต์ น 

"การประเมินความเสี่ยง" หมายถึง กระบวนการที่ใช์ ในการระบุและการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยรับตรวจ์การกําหนดรวมทั้งแนวทางที่จําเป็นต์ องใช์ ในการควบคุมความเสี่ยง์หรือการบริหาร
ความเสี่ยง ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง์งานบริหารต์ องประเมินความเสี่ยงทั้ง จากปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ขององค์ กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม  การประเมินความเสี่ยง  (Risk 
Assessment) ประกอบด์ วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) องค์ กรจะต์ องทําความเข์ าใจและระบุให์ ใด์ ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ของความเสี่ยง 

2. การวิเคราะห์ ความเสี่ยง์(Risk Analysis) องค์ กรจะต์ องวิเคราะห์ ถึงผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อองค กรและ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

3. การกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Response) องค์ กรจะต์ องกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงโดย
จะต์ องคํานึงถึงความเหมาะสม และความคุ์ มค่าด์ วย การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ยง คือ การประมาณ
โอกาสของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและประเมินผล  กระทบจากความมีมากน์ อยเสี่ยงกว่าเพียงใด เพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญของความสี่ยงที่มีต่อองค์ กร์โดยวัดคะแนนรวมจากคํานวณของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ อน หมายถึง สภาวการณ์  หรือข์ อเท็จจริงที่บุคคลจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าข์ าราชการ พนักงาน

บริษัทหรือผู์ บริหารซึ่งมีอํานาจหน์ าที่ เจ์ าหน์ าที่ของรัฐปฏิบัติหน์ าที่ในตําแหน่งหน์ าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่ง
ผลกระทบต่อประโยชน์ ส่วนรวม์ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่รู์ ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและ มีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์ สินเท่านั้น์อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข์ าไปดํารงตําแหน่ง ในองค์ กร
ต่างๆ์ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัด์หรือการที่บุคคลผู์ มีหน์ าทีต่ัดสินใจให์ ญาติพ่ีน์ องหรือบริษัทที่ตน
มีส่วนได์ ส่วนเสียได์ รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ โดยมิชอบ์ส่งผลให์ บุคคลนั้นขาดการ์ตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึด
ผลประโยชน์ ส่วนตนเป็นหล์ักจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ์การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ อน  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ที่เป็นระบบ
ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให์ เกิดความเสียหาย จากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ์ อน หรือความขัดแย์ งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็น
สําคัญเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล์ ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ  ยิ่งมีสถานการณ์ หรือสภาวการณ์ ของการขัดกันของ
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให์ เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การ
วิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ์ อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด์ านต่างๆ มาดําเนินการวิเคราะห์ ตามกรอบ
มาตรฐ าน ์ (COSO The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตาม
บริบทความเสี่ยงค์ นผลประโยชน์ ทับซ์ อนของโรงเรียนเมืองหลังสวน การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ซ์ อนทับ
จะช่วยให์ โรงเรียนเมืองหลังสวนทราบถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ ทับซ์ อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทําให์  

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน์ าที่ของข์ าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน าที่ไปในทางที่ทําให ประขาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหน าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน  ส่วนรวมมากกว่าประโยชนส่วนตนและการยึดมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาล์พร อมกันนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต์ปิดโอกาสการทุจริตและเพ่ือ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก ปัญหาการทุจริต์ประพฤติมิชอบ์การกระทําผิดวินัยของเจ าหน าที่รัฐที่
เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด วย 
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ส่วนที่์3 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 
แนวทางของ COSO ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การพัฒนาสภาพแวดล อมภายในขององค์กร ให์ เอ้ือปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล์ อมภายในช่วยทําให์ การ
ป้องกันการทุจริตภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผลระดับหนึ่งผู์ บริหารมีความรู์ และมุ่งมั่น์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการ
มอบหมายอํานาจหน์ าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโครงสร์ างสายงานเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน์สนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลให์ มีความรู์ ความชํานาญ์ประสบการณ์ และเครื่องมืออุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ์การติดตาม
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

2. การกําหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส์ี่ยง์เพ่ือป้องกันการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของ
เจ์ าหน์ าที่รัฐมิให์ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตําแหน่งหน์ าที่อันมิควรได์ โดยชอบตามกฎหมาย์ให์ ยืดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต์ อง เป็นธรรม ถูกกฎหมายโปร่งใส และตรวจสอบได์  

3. การระบุถึงความเสี่ยงด านการดําเนินงานความเสี่ยงด านผลประโยชน์ทับซ อน  (Risk Assessment for 
Conflict of Interest) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงต านผลประโยชน์ทับซ อน  (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียน
เมืองหลังสวน์การวิเคราะห์ ความเสี่ยงด์ านผลประโยชน์ ทับซ์ อน์เป็นการวิเคราะห์ ดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ
เสี่ยงต่างๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับความเสี่ยงโดยกําหนด
เกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช์ ในการประเมินความเสี่ยงลดผลประโยชน์ ทับซ์ อน ได์ แก่์ระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กําหนดเกณฑ์ ในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากเป็นข์ อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นจํานวนเงินที่ชัดเจนได์  
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เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood ) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น์ อย มีโอกาสเกิดขึ้นน์ อยครั้ง 

1 น์ อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด านการดําเนินงาน(บุคลากร) 
 
 

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร์ ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร์ ายแรง 

3 ปานกลาง สร์ างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 

2 น์ อย สร์ างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น์ อยมาก สร์ างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล

คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ของความเสี่ยงแต์่
ละสาเหตุ (โอกาส  x  ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ ไว์  4 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับของความเสี่ยง ( Degree of Risk) 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก ( Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 

2        ความเสี่ยงระด์ับสูง ( High Risk : H) 9-14 คะแนน 

3     ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( Moderate  Risk : M) 4-8 คะแนน 

4        ความเสี์่ยงระดับต่ํา ( Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต์ องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี์่ยง (Risk Profile) ที่ได์ จากการพิจารณาจัดระดับ

ความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น ( impact ) และขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได์  (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

                                  (Likelihood x Impact) 
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ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ( 4 Quadrant) ใช์ เกณฑ์ ในการ 

จัดแบ่งดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง 
คะแนนระดับความ 

มาตรการกําหนด 
การแสดงสี 

 เสี่ยง สัญลักษณ  

เสี่ยงสูงมาก ( Extreme) 

 
15 

 
- 25 คะแนน 

 
มีมาตรการลด และประเมินซ ํา สีแดง 

  หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

 
เสี่ยงสูง ( High ) 

 
9 - 14 คะแนน 

 
มีมาตรการลดคความเสี่ยง 

สีส์ ม 

 
เสี่ยงปานกลาง ( Medium ) 

 
4 

 
- 8 คะแนน 

 
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ  

สีเหลือง 
  ควบคุมความเสี่ยง 

 
ตํ่า์( Low ) 

 
 

 
1 - 3 คะแนน 

 
ยอมรับความเสี่ยง 

 
สีเขียว 
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5 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (  Likelihood) 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง ( Degree of Risk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
โรงเรียนเมืองหลังสวนมีการดําเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ์ อน 

ดังนี้ 
1.  การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ อน 

-์กระบวนงานที่เกี่ยวข์ องกับการใช์ เงินและมีช่องทางที่จะทําประโยชน์ ให แก่ตนเองและพวกพ์ อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข์ องกับการใช์ ดุลยพินิจของเจ์ าหน์ าที่ ซึ่งมีโอกาสใช์ อย่างไม่เหมาะสม เอ้ือประโยชน์ หรือให์ 
ความช่วยเหลือพวกพ์ อง การกีดกัน การสร์ างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร์ องหรือรับผลประโยชน์ จากผู์ ที่มีส่วนเกี่ยวข์ อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู์ อ่ืนที่เกี่ยวข์ อง 

2.  โดยมีกระบวนงานที่เข าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ์ อน 
- การรับเงิน 
- จ่ายเงินงบประมาณ 
- การใช์ รถราชการเพ่ือประโยชน์ ส่วนตัว 
- การเอ้ือประโยชน์ ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช์ ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ หลังจาก

ระยะเวลาที่กําหนด ส่งผลทําให์ การดําเนินการในข้ันตอนต่อไปล่าช์ า 
- ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ์ างมีการจัดหาตัวผู์ ค์ าผู์ รับจ์ าง ก่อนส่งเรื่องให์ พัสดุจัดทําเอกสารเบิกจ่าย 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 
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- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู์ จักหรือได์ รับคําสั่งของผู์ บังคับบัญชาก่อน 
- โอนเงินให์ บุคคลที่ต์ องการใช์ เงินด่วน โดยที่เอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต์ องไม่ครบหรือมีผู์ อนุมัต ิ
- การดําเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ ที่ข์ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา์กระทําไม่ถูกต์ อง 

เช่น การดําเนินการทางวินัย จะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบในกลุ่มกฎหมาย์และคดีซึ่งจะมีการร์ องขอ 
กดดันหรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงทําให์ การตรวจสอบ การสอบสวน ไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่วางไว์  

- การปฏิบัติงานของเจ์ าหน์ าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบกฎหมาย 
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให์ เจ์ าหน์ าที่ใช์ อํานาจหน์ าทําให์ ผู์ ปฏิบัติใช์ โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด์ วย 
- ภาพลักษณ์ ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นทีเ่ชื่อถือของข์ าราชการครู หน่วยงานต่างๆและ์ประชาชนทั่วไป 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต การลงโทษทางวินัยอาจได์ รับการ ถ์ าพฤติกรรม

ดังกล่าวมีมูลความจริง 
4. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับข อน  การเสริมสร างจิตสํานึกให   
บุคลากรของโรงเรียนเมืองหลังสวน รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนเมืองหลังสวนอย่างต่อเนื่อง และ์สมํ่าเสมอ 
- เผยแพร่ค่านิยมและสร์ างจิตสํานึกท่ีสร์ างสรรให์ แก่ครูและบุคลากร 
- จัดโครงการฝึกอบรมด์ านคุณธรรม จริยธรรมให์ กับครูและบุคลากร 
- ชื่นชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให์ แก่ครูและบุคลากร ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นการส่งเสริมให์ ผู์ บังคับบัญชา 

เป็นแบบอย่างท่ีด ี
5. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

- การแจ์ งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ์หลักเกณฑ์ ์การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนเมืองหลังสวนอย่าง

สม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร์ องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ์ อนของโรงเรียนเมืองหลังสวน 
ประจําปี พ.ศ. 2564 

 
โรงเรียนเมืองหลังสวนกําหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ์ อน จํานวน 4 ประเด็นหลัก  ดังนี้ 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ์ างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต์ องตามระเบียบ 
- การเอ้ือประโยชน์ ต่อพวกพ์ อง 
- การปฏิบัติงานของเจ์ าหน์ าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด์เหตุการณ์ 

(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล์ วนําผลที่ได์ มาพิจารณา ความสัมพันธ์ 
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจึงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม  หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให์ เกิด
ระดับของความเสี่ยง ระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทําให์ ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็น ความเสี่ยงสูงสุดที่จะต์ องบริหาร
จัดการก่อน 
 
 

 
ลําดับ 

 
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 

 
โอกาส 

 
ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ลําดับความ

เสี่ยง 

1 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ์ างไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

5 5 25 (1) 

2 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต์ องตาม 
ระเบียบ 

3 5 15 (2) 

3 การเอ้ือประโยชน์ ต่อพวกพ์ อง 3 4 12 (3) 

4 
การปฏิบัติงานของเจ์ าหน์ าที่ไม่เป็นไป 
ตามข้ันตอนและระเบียบ 

2 4 8 (4) 
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แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Map)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( Likelihood ) 

 
จากแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Map) ที่ได์ จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ ความเสี่ยงด์ าน
ผลประโยชน์ ทับช์ อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ เสี่ยงด์ าน ผลประโยชน์ ทับ
ช์ อนได์  ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับคัญของความเสี่ยงด านผลประโยชน์ทับซ อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงค นผลประโยชน์ทับซ อน  
 

จัดลําดับความสําคัญของความเสี ยง 
 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ์ างไม่เป็นไปตามระเบียบ  ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)  

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต์ องตามระเบียบ  ลําดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน)  

การเอ้ือประโยชน์ ต่อพวกพ์ อง  ลําดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)  

การปฏิบัติงานของเจ์ าหน์ าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ  ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน)  

คว
าม
รุน

แร
งข
อง
ผล

กร
ะท

บ(
)im

pa
ct

 

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

 2      

 1 
      

            1  2 3 4 5 
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5. การกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 

จากตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง์สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ์คือ์สูงมาก์สูง และปานกลาง 
โดยสามารถสรุปข์ อมูลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน ทับซ์ อน โรงเรียนเมืองหลัง
สวน์ประจําปีงบประมาณ 2564 มีดังนี ้
 

ระดับความเสียง มาตรการกําหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

   
   เสี่ยงสูงมาก(Extreme) จําเป็นต์ องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงมี - กระบวนการจัดซื้อจัดจ์ าง 

 มาตรการลด และประเมินซ้ํา หรือ ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ถ่ายโอนความเสี่ยง - การเบิกจ่ายงบประมาณท่ี 
 ไม่ถูกต์ องตามระเบียบ 

   
- การเอ้ือประโยชน์ ต่อพวก  เสี่ยงสูง (High) จําเป็นต องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงมี 

 มาตรการลดความเสี่ยงพื่อให์ อยูใน 
ระดับท่ียอมรับได์  

   
 เสี่ยงปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ - การปฏิบัติงานของเจ์ าหน์ าที ่

 ควบคุมความเสี่ยง เป็นไปตามขั้นตอนและระเบ์ียบ 
  

- 
 
-  ตํ่า (Low) 

 
 
 
6. การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

"กิจกรรมการควบคุม" หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกําหนดให์ บุคลากรขององค์ กรปฏิบัติเพ่ือ
ลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได์ รับการสนองตอบ์โดยมีการปฏิบัติตามในการดําเนินการเกี่ยวกับ กิจกรรมการควบคุม
ฝ่ายบริหารต์ องจัดให์ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกัน์หรือลดความเสียหาย ความ
ผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและให์ สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมใน
เบื้องต์ นจะต์ องแบ่งแยกหน์ าที่งานภายในองค์ กรอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน์ าที่เป็น
ผู์ รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ตั้งแต่ต์ นจนจบ แต่ถ์ ามีความจําเป็นให์ กําหนดกิจกรรมการ
ควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน 



13 
 

 
กิจกรรมการควบคุมประกอบด์ วยกิจกรรมต่างๆที่สําคัญ คือ  

ㆍการกําหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans)  

ㆍการสอบทานโดยผู์ บริหาร ( Management Review) 

ㆍการประมวลผลข์ อมูล ( information Processing) 

ㆍการควบคุมทางกายภาพ ( Physical Control) 

ㆍการมอบอํานาจที่เหมาะสม ( Appropriate Empowerment) 

ㆍการแบ่งแยกหน์ าที ่( Segregation of Duties) 

ㆍดัชนีวัดผลการดําเนินงาน์( Performance Indicators) 

ㆍการจัดทําเอกสารหลักฐาน (Documentation)  

ㆍการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างอิสระ ( independent Checks on Performance)  

ㆍการกําหนดสิทธิ์การเข์ าถึงสินทรัพย์  ( Accessing Rights) 
 
7. การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียนเมืองหลังสวน์จะต์ องมีกระบวนการในการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและ  ได์ 
มาตรฐาน เพ่ือปกป้ององค์ กรจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได์ จากความเสี่ยง และเพ่ือความสามารถในการดําเนินพันธกิจ
ขององค์ กรให์ บรรลุผลสําเร็จ ไม่ใช่แค่เพียงการปกป้องสินทรัพย์ สารสนเทศหรือองค์ กรเพียงเท่านั้น 
 
8. การติดตามร่องรอยความเสี่ยง 

เป็นการติดตามเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องเพ่ือระบุความก์ าวหน์ าของการดําเนินการความเสี่ยงการิตว่าทุจริต ได์ 
ดําเนินการไปชั้นใดบ์ างแล์ ว 
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ส่วนที่์4 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการความเสี่ยง 
1. การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู์ บริหารระดับสูง 
2. การใช์ คํานิยามความเสี่ยงเพ่ือให์ เป็นที่เข์ าใจแบบเดียวกันและใช์ ร่วมกันในองค์ กร 
3. การปฏิบัติตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
4. กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
5. ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดการความเสี่ยง 
6. การสื่อสารภายในองค์ กรและการสื่อสารให์ แก่ผู์ มีส่วนได์ ส่วนเสียภายนอก 
7. การติดตามและการวัดผลการบริหารความเสี่ยง 
8. การปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 
9. การฝึกอบรมและกลไกด์ านทรัพยากร 
10. การให์ รางวัลจากผลสําเร็จ 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่จะ 
เกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ 
เสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู์ รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. 
กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ์ าง 
ไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุมกํากับดูแล 
ให์ ข์ าราชการและ 
บุคลากรให์ ปฎิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
การจัดซื้อจัดจ์ างโดยวิธี
พิเศษอย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มบริหารงบประมาณ 

   2 . ควบคุม กํากับดูแล 
ครูผู์ ปฎิบัติงาน์การ 
จัดซื้อจัดจ์ าง์จัดทํา 
รายงานสรุปผลการ 
จัดซื้อจัดจ์ าง และ เสนอ
ให์ หัวหน์ าส่วนราชการ
รับทราบ 
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ปัจจัยที่จะ 
เกิดความ เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ 
เสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู์ รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

    3. ควบคุมกํากับดูแลให์  
ครูผู์ ปฏิบัติงานด์ าน พัสดุ
และบุคลากรที่เก่ียวข์ อง
สัมพันธ์ กับผู์  เสนองานใน 
การจัดซื้อจัดจ์ าง 

 
 

         

   4.์ควบคุม กํากับ ดูแล 
ให์ ครูปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
การจัดจ์ างอย่าง เคร่งครัด 
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ปัจจัยที่จะ 
เกิดความ เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ 
เสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู์ รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

2. การเบิก 
จ่ายงบ์ประ- 
มาณที่ไม่
ถูกต์ องตามระ- 
เบียบ 

3 5 15 1. ควบคุมกํากับดูแล 
ให์ ข์ าราชการและ 
บุคลากรให์ ปฎิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ และ แนวทาง 
การจัดซื้อจัดจ์ างโดยวิธี
พิเศษอย่าง์เคร่งครัด 

         กลุม่บริหารงบประมาณ 
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ปัจจัยที่จะ เกิด
ความ 
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ 
เสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู์ รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3. การเอ้ือ 
ประโยชน์ ต่อ 
พวกพอง 

3 4 12 1.์ควบคุม กํากับ 
ดูแลให์ ข์ าราชการและ 
บุคลากร ปฏิบัติตาม 
นโยบายเกี่ยวกับ โปรงใส 
การเสริมสร์ าง คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให์ 
ข์ าราชการถือ์ปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มบริหารงานบุคลากร 

   2 . ควบคุม กํากับ ดูแล 
การประกาศ หลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับข์ อง 
ร์ องเรียน การละเว์ นการ
ปฏิบัติ หน์ าที่และการ 
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให์  
ยึดถือ ปฏิบัติ 
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ปัจจัยที่จะเกิด
ความ 
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ 
เสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู์ รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

 3 4 12 3. ควบคุม กํากับ ดูแล 
ให์ ข์ าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ์
ผลประโยชน์ ทับซ์ อน 

         กลุ่มบริหารงบประมาณ 

   4. ส์่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมในการดําเนินการ 
ป้องกันปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ ร่วมสร์ างแนวทาง 
และมาตรการเพ่ือ 
ส่งเสริมมาตรการในการ
สร์ างจิตสํานึก์รังเกียจ
การทุจริต 
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ปัจจัยที่จะ เกิด
ความ 
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ 
เสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู์ รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

4. การ
ปฏิบัติงาน ของ
เจ์ าหน์ าที่ไม่
เป็นไปตาม
ขั้นตอน์และ
ระเบียบ 

2 4 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแล 
ให์ ข์ าราชการ บุคลากร 
ให์ ปฏิบัติตาม มาตรการ
ป้องกันและ แก์ ไข ปัญหา
การทุจริต์ของโรงเรียน
เมืองหลังสวนอย่าง
เคร่งครัด 

         กลุ่มบริหารบุคลากร 

   2. ควบคุม กํากับ์ดูแลให์ 
ข์ าราชการ บุคลากรให์ 
ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
ข์ อบังคับ เรื่องการรับ
ของขวัญ สินนํ้าใจ อย่าง 
เคร่งครัด 
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ปัจจัยที่จะ เกิด
ความ 
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความ 
เสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู์ รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

 3 5 15 3. ควบคุม กํากับ ดูแล 
ให์ ข์ าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติ์ตามคู่มือ
ผลประโยชน์  ทับซ์ อน
โรงเรียนเมืองหลังสวน 

         กลุ่มบริหารบุคลากร 

   4. จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
งาน 

          


