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ค ำน ำ 
 

 โรงเรียนบ้านห้วยลาด   ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  เพ่ือ
ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ได้นี้                 
มาก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรยนบ้านห้วยลาด   อีกด้วย เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
  
 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
 1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
 2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนนิงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
 3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
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ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา 
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการ
ควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
 
 ควำมเสี่ยงกำรทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม หรือการรับสินบน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท า
แบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตาม 
กรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านห้วยลาด   การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ จะช่วยให้
โรงเรียนบ้านห้วยลาด   ทราบถึงความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่เกิดขึ้น และขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต   
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 1. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง  
พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนนิงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ 
เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนด 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ 
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล 
เชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง  

   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
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 การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

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

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำม
เสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 
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ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (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 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนนิงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โรงเรียนบ้ำนห้วยลำด   
  โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีการผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Im
pact) 
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ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ระดับความเสี่ยง มาตรการความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
 สีแดง  เสี่ยงสูงมาก จ าเป็นมีมาตรการความเสี่ยง   

มีมาตรการลด ประเมินซ  าหรือ
ประเมินความเสี่ยง 

-การเลื่อนขั นเงินเดือน 
-ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน 
- เวลาในการปฏิบัติงาน  
 

สีส้ม  เสี่ยงสูง จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

-มีผลกระทบกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
-การน ารถส่วนกลางไปใช้ใน
กิจการส่วนตัว 

สีเหลือง ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

-การน าวัสดุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 
-การปฏิบัติงานของบุคคลกรที่ไม่
เป็นไปตามขั นตอน 

สีเขียว เสี่ยงต่ า   
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3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
กำรวิเครำะห์ระดับปัญหำตำมมำตรกำร 

 โรงเรียนจะมีการประเมินปัญหาที่พบ เพ่ือพบปัญหาว่าปัญหามีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับใด หากพบว่ามี

ระดับความเสื่ยงสูงมากจะมีมาตรการความเสี่ยงคือ จะมีมาตรการลด ประเมินซ  าหรือประเมินความเสี่ยงมีการประชุม

และด าเนินการอย่างเร่งด่วน  หาพบว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงจ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลด

ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เชิญพบผู้อ านวยการเพ่ือแจ้งปัญหาให้ทราบแล้วให้ด าเนินการแก้ไข ระดับ

ปานกลางเป็นระดับซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงก็จะมีการสอบถามถึงปัญหาเพื่อ

ชี แจงให้ทราบและด าเนินการแก้ไข และถ้ามีความเสี่ยงต่ าก็จะเป็นการคอยดูแลติดตามผล 

วิธีกำรด ำเนินกำรเมื่อพบควำมเสี่ยงในโรงเรียน  

 เมื่อพบความเสี่ยงด้านการบริหารทุกด้านก็จะเริ่มจากสอบถามโดยอ้างอิงหลักฐาน มีการประชุมเพ่ือชื แจงท า

ความเข้าใจร่วมกัน และสร้างแนวปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งหากพบว่ามีพฤติกรรมที่

ส่งผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนหรือผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นการกระท าโดยความ   ความตั งใจของผู้กระท าการ

ใดๆ เพ่ือให้มีผลให้ผลสัมฤทธิ์ของงานต่ า น าเวลาราชการไปใช้ในทางไม่เหมาะสม ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา หรือน าวัสดุ

อุปกรณ์ที่จัดซื อมาเพ่ือเป็นสื่อหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนก็จะมีการประเมินตามระดับความเสี่ยงของการ

ด าเนินงาน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง 

 ผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงขึ นอยู่กับปัญหาที่พบว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงที่เท่าใด และมี

ผลกระทบต่อส่วนรวมมากหรือน้อยเพ่ืยงใดตามท่ีโรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานความเสี่ยงไว้ โรงเรียนจะมีการ

ด าเนินการตั งแต่การประเมินความเสี่ยง และปฏิบัติตามวิธีการเมื่อพบความเสี่ยง และมีการผลการด าเนินงานเพ่ือ

จัดการความเสี่ยงดังนี  

1. ระดับความเสี่ยงสูงมาก  จะมีการสอบถามข้องมูลแล้วจะมีการน าเข้าที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาร่วมกันและมีบันทึกข้อความให้รับทราบถึงผลของการกระท า และถ้าเป็นเหตุการณ์

ที่ร้ายแรงก็จะส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 

2. ระดับความเสี่ยงสูง ผู้บริหารจะมีการเชิญพบ เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริง และให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั นขึ นอีก 

3. ระดับความเสี่ยงปานกลาง จะเป็นการสอบถามและตักเตือนถึงพฤติกรรมหรือการกระท าเพ่ือให้

น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ความเสี่ยงลดดลงในที่สุด 

4. ระดับความเสี่ยงต่ า จะมีการติดตามดูแลเพ่ือให้ความเสี่ยงสูงขึ นและเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
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