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ค าน า 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission)  เพ่ือก าหนดมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อีกด้วยเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล  

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่
เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น จ านวนมากจนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็น ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกด้วย  

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม มาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ บริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ เป้าหมายและ         

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้             
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร   

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและ
การเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ สถานการณ์หรือเป็นความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการ
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ด าเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ ควบคุมและการจัดท ารายงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความ ไม่ทันสมัยหรือความ
ไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท่านิติกรรมสัญญาการ ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ
ด าเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ   

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลง
ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุมก ากับดูแล
ไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีหรือ
สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ท่ี บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่ รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ใน
รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่ง ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจาก
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ ประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการวนการวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของ โอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ ทุจริตกล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of  the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรู้รับผิดชอบไม่
เพียงพอ   
      2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม   

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล  
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พร้อมกันนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   

2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท า
ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้   

4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน  
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง 
ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์  และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนด
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ  (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง  โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้   
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ล าดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

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 ความเสี่ยงระดับต่ า(Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก  การพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ  ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่งดังนี้   

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15 - 25 คะแนน  มีมาตรการลดและประเมิน 
ซ้าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง ■ 

เสี่ยงสูง (High) 9 - 14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม ■ 

ปานกลาง (Medium) 4 - 8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยงแต่มี 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง ■ 

ต่ า (Low) 1 - 3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว ■ 

  
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
                                              (Likelihood x Impact)  
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  ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)               
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้  

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการเอ้ือ

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค  
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง  

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การรับเงิน – จ่ายเงินงบประมาณ 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย/ การจัดท าบัญชีทางการเงิน  
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ การจัดหาพัสดุ 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
- การเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่  
- การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันได้ประโยชน์ 
- การเบิกค่าตอบแทน  
- การใช้รถราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
- ฯลฯ  
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3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของข้าราชการครู หน่วยงานต่างๆ และประชาชน

ทั่วไป 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต อาจได้รับการลงโทษทางวินัยถ้าพฤติกรรม

ดังกล่าวมีมูลความจริง   
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยารังเกียจการ ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

- เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตส านึกสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร  
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี   

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนโรงเรียนกง

ไกรลาศวิทยา อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เมือ่พิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับ ใด ในตารางความเสี่ยงซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการ
ก่อน 

 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม

ระเบียบ 
2 5 10 

 
(2) 

2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 2 4 8 (3) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบ 
3 4 12 (1) 

4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3 4 12 (1) 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 2 (สูง = 10 คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ล าดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 1 (ปานกลาง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 1 (ปานกลาง = 12 คะแนน) 
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ส่วนที่ 3 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สุจริต ใน
การปฏิบัติงาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่
อาจก่อให้เกิดความไม่สุจริต ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
3. ประกาศมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
4. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
5. ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน และการบริหาร

จัดการเรื่องร้องเรียน 
6. ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
7. ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน 
 8. ประกาศมาตรการกลไกให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

  9. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1.ผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 
ปัจจัยท่ีเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว
และต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

1. ด าเนินการจัดท าแนวทางข้ันตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มให้ชัดเจน 
และประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. แจ้งแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน 
3.วางแผนและด าเนินการตามแผน และก ากับติดตามเป็นรายเดือน  
4. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายจริง 
5. ก าชับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มให้ด าเนินการตามแนวทางกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
6. ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
7. มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น ระบบ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนและสามารถเบิก – จ่าย
งบประมาณได้ตามแผนการเบิก - จ่าย งบประมาณ รายไตรมาส 
8. สอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่ม
แผนงานและงบประมาณ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือน าเสียง
สะท้อน หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขการท างานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 √ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
 
√ 

 

  

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 โดยเคร่งครัด 

 √ 
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ปัจจัยท่ีเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว

และต่อเนื่อง 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2.มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานก่อนการเบิกเบิกจ่ายอย่างรัดกุม 
3. แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีถูกต้องตามระเบียบให้
บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
4. ก าชับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มให้ด าเนินการตามแนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
5. การเบิกจ่ายทุกรายการมีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง
ตามระเบียบ 
6. ก าหนดให้มีการก ากับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของโครงการ 
7. ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานการ เบิกจ่ายงบประมาณ 
8. ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับบุคคลากร 
พร้อมก าชับเกี่ยวกับการใช้ระเบียบและโทษจากการทุจริต ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดโครงการและการจัดประชุมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี    

√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
√ 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. วางแผนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการตั้งแต่ (การ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง) เช่น การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ/
ราคากลาง การก าหนดขอบเขตเขตงาน โดยเน้นการด าเนินการ 
ในรูปคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนในทุก
กระบวนงาน 
2. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เปิดเผยข้อมูลให้รับทราบทั่วกันและต่อสาธารณชน  

 √ 
 
 
 
 
√ 
 
√ 

  



3 
 

ปัจจัยท่ีเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว

และต่อเนื่อง 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3. มอบหมายผู้บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชา ตรวจสอบในส่วน
ของการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องฯและการ
ตรวจสอบตรวจสอบการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง เช่น เรื่องของ 
การเปรียบเทียบราคา(กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง) มีหรือไม่ 
4. มอบหมายให้บุคคลอ่ืน(เช่น นิติกร,ตรวจสอบภายใน)ตรวจสอบ
กระบวนการท างาน และผลการด าเนินงานว่าโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. หากยังพบข้อบกพร่องหรือไม่มีให้ปรับปรุงพัฒนางานเพ่ือไม่ให้เกิด
ประโยชน์ทับซ้อนในการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องต่อไป 

 
 
 
√ 
 
√ 

การใช้อ านาจหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์ 

1. ควบคุม ก ากับให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญ สินน้ าใจและมาตรการอื่นที่
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด 
2. มีการประกาศเจตจ านงการบริหารงาน การก ากับดูแลด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. มีการจัดท าแนวทางเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 √ 
 
 
√ 
 
√ 

  

 


