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คํานํา 
 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO 
(TheCommittee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)เพื่อกําหนดมาตรการ
สําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได  ลําดับการแกไขปญหา
การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน โรงเรียน    
บานแกงเกลี้ยงอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา ประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป              
โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน
จํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI)         
เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO 
(The  Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการ
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน ทับซอน การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทํา
ใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
 

ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
1.  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่กําหนด
ไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมายกลยุทธ 
โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกร  

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ  

3.  ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ   
และการเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอ
สถานการณ หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไม
เพียงพอ และไมสอดคลองกับ 5 ขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะห 
การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว  



4.  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม
ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา       
การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย 
คือ 

 1)  ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่
บอยครั้งการควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน 
เปนตน 

 2)  ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตนผลประโยชนทับซอน 
หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือ
ผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผล
กระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัวทั้งเจตนาและไมเจตนา และ
มีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชใน
รูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมี
สวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ
ที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้
เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึง
หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือ
ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยาง
ใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ      
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนชุมชน     
บานปากหวย การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงทราบ
ถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให  

 1.  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

 2.  การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 

 3.  การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

๒ 



 พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต 
และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิด
วินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
 ๒.  เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
 ๓.  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม       
เปนแบบอยางที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  
 ๔.  เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 
1.  การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน 
ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จํานวนเงินที่ชัดเจนได 
  เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา 

4 สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 

3 ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 นอย  มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 

1 นอยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่สงผลกระทบดานการ
ดําเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  
4 สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  
3 ปานกลาง  สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม  
2 นอย  สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง  
1 นอยมาก  สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง  ชวงคะแนน 

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

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

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

4 ความเสี่ยงระดับต า (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

 
 
 



 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที ่
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

 

 ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใช
เกณฑในการ จัดแบง ดังนี้ 
   

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด 
การแสดงสี
สัญลักษณ 

 

 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  15-25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา
หรือถายโอนความเสี่ยง  

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีสม  

ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แตมี 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

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 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 

      โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
  โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
  1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
   - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงิน และมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและ      
พวกพอง 
   -  กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของบุคลากร ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มี
การเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 
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   - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสงผลทางลบ
ตอผูอ่ืนที่เกี่ยวของ 
  2)  โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
   -  การรับเงิน – จายงิน 
   -  การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
   -  การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ 
   -  กําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑการกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา 
   - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
   - การปฏิบัติงานบุคลากรที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
   - การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน 
   - การจัดหาพัสดุ 
   - การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
   - การเบิกคาตอบแทน 
    ฯลฯ 
  3)  ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
   -  สูญเสียงบประมาณ 
   -  เปดชองทางใหบุคลากรใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที ่
   - เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 
  4)  แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
   (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
เชน 
     -  การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
     -  เผยแพรคานิยมและสรางจิตสํานึกที่สรางสรรคใหแกบุคลากร เปนประจํา 
     -  การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางท่ีดี 
   (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 
     -  การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 
     -  การเผยแพร และประชาสัมพันธหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
     -  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
บานแกงเกลี้ยง อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
     -  จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน                                                                                                                       
 

ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1. กระบวนการจัดซื้อจัด
จางไมเปนไปตามระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และ
บุคลากร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีพิเศษ 
อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบดานการจัดซ้ือจัดจางจัดทํา
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางรายไตรมาสและ 
เสนอใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการจัดซ้ือจัดจาง รับรองถึงความ 
ไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการ
จัดซื้อจัดจาง 
4. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและ
บุคลากร ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจาง อยางเครงครัด 

         

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

2. การใชอํานาจหนาที ่ 
เรียกรับผลประโยชน /                 
การใหและการรับของขวัญ
สินนํ้าใจ เพื่อหวัง
ความกาวหนา 

3 5 15 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ 
บุคลากรใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไข ปญหาการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ 
บุคลากร ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
เรื่องการรับของขวัญสินนาใจ อยางเครงครัด 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

         กลุมบิหารงานบุคคล 
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ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

3. การเบิกจายงบประมาณ
ที่ไมถูกตองตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจาย
การเงินและการคลัง อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการ และ
บุคลากรใหปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ          
การปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน การละเวน
การปฏิบัติหนาที่และการประพฤติมิชอบ 
อยางเครงครัด 

         

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 

4. การเอื้อประโยชนตอพวก
พองในการจัดซื้อจัดจาง 

2 4 8 1. ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใสการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน 
การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุมบริหารงาน
งบประมาณ 
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