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1. หลักการและเหตุผล 

๑ 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกา ร 
ละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความ 
เป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ 
สังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็น 
ธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ ตามท่ามกลางผู้ที่จง 
ใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูก กล่าวหา 
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น บ่อเกิด ของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ การ
พัฒนาประเทศอีกด้วย 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดำเนินการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี 
อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ 
ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมท่ี 

เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกล ยุทธ์ไม่ 
เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ ์ โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและ 
สภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน 
โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/ 
บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกีย่วกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การ 
บริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับ 
การเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น 
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใช้ในการบริหาร 
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของ 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 



๒ 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน 

ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง 
และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการ แข่งขัน 
สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ 
อยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่
เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ในรูป ตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาท ิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาด การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจาก 
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ 
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้ เกิดความเสียหาย 
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการ 
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมาก 
เท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ    มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านหนองคลอง การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยโรงเรียนบ้านหนองคลอง ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

1.   การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ 
ไม่เพียงพอ  

2. การปฏิบัตหิน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด 

มั่นใน หลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ 
ทุจริตและเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัย 
ของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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    2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทราบผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน การปฏิบัติงานของ 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 

๒. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการ บริหารจัดการความ 
เสี่ยงอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 
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ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกดิผลประโยชนท์ับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน ของโรงเรียนบ้านหนองคลอง 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง 

ต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนด
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 
เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา 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) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ 
ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละ 
สาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง 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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ 
ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของ 
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินช้า หรือถ่าย 
โอนความเสี่ยง 

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) 
 

 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ระดบัความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรนุแรงของ
เหตุการณ์ ต่าง ๆ (Likelihood x Impact) 

 
 

 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Inpact) 

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 
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2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน 
ดังนี้ 
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

-  กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอ้ือประโยชน์หรือ 

ให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น ที่ 

เกี่ยวข้อง 
 

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับ  
– จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบญัชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- การกำ หนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำ หนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ/ลูกจ้าง/อัตราจ้าง 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทำ โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การดำ เนินงานโครงการอาหารกลางวัน 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- ได้วัสดุอุปกรณ์ หรือคุณภาพของงานที่จ้างมีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 
- เปิดช่องทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนใช้อำนาจหน้าที่ ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาส 

กระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโรงเรียน 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจติสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนบา้นหนองคลอง รังเกียจการทุจรติทุกรูปแบบ เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
- อบรมให้ความรู้ ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง 

 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการในโณงเรยีนบ้านหนองคลอง 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านหนองคลอง  สังกัดสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อพิจารณา 

โอกาส/ ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำ
ผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจ 
ของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความ 
เสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 
 

 
ลำดับ 

 
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 

 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลำดับ 
ความ 
เสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 2 5 10 (1) 
2   การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 1 5 5 (2) 
3 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 1 4 4 (3) 
4 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการแยกระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อน 
1 4 4 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 

 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

 
จากแผนภูมคิวามเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

 
 

5 (2) (1)    

4 (3) (4)     

3      

2      

1      
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๙ 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความ 
เสี่ยง 

ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการแยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ลำดับ 1 (สูง = 10 คะแนน) 

การใช้อำ นาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ 2 (ปานกลาง = 5 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 4 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 ประจำปีงบประมาณ 2564 มี ดังนี้ 

 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 

 

 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมี มาตรการลด และ 
ประเมินซ้ำ หรือถ่าย โอนความเสี่ยง 

- 

เสี่ยงสูง (High) 
 

 
 
 
 

 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมี มาตรการลด 
ความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ 

- ความรู้ความเข้าใจของ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ในการแยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปานกลาง (Medium) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง - การใช้อำนาจหน้าที่เรียก 
รับผล ประโยชน ์
- การเอ้ือประโยชน์ต่อ 
พวกพ้องในการจัดซื้อ 
จัดจ้างกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม 
ระเบยีบ 

ต่ำ (Low) - - 



๑๐ 

ส่วนที่ 3 

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนบ้านหนองคลอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 

 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้พิจารณาและกำหนดแนวทางเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิด การ
สูญเสีย งบประมาณ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าท่ี ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสในการกระทำผิดในทางมิชอบ ด้วย
หน้าท่ี เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน โดยไดก้ำหนดกระบวนงานและกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยง การ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้กำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานไว้    ๔ 
ปัจจัย ซึ่งไดด้ำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงแล้ว โดยสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้ 

แนวทางการป้องกันความเส่ียงเก่ียวกับการดำเนินงานทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. มีการกำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้ปฏิบัติตาม กฎหมาย 
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยทำหนังสือกำชับ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติ 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือตระหนักถึงความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ในการประชุมข้าราชการและ
บุคลากรภายในของโรงเรียนบ้านหนองคลอง เมื่อวันท่ี ๑๗ เดือนพฤษภาคม 2564 โดย ผอ.ชุติมา กะริอุณะ  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้เป็นประธานในที่ประชุมเพ่ือสร้าง ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ทางราชการเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการต่างๆที่กำหนด ณ ห้องประชุมของโรงเรียนบ้านหนองคลอง 

 

 

 
 



๑๑ 
 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือตระหนักถึงความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ในการประชุมของข้าราชการครูและ
บุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองคลอง ครั้งที ่๒/2564 เมื่อวันที่ 2๒ เดือนพฤษภาคม 2564 โดย นางชุติมา กะริอุณะ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้เป็นประธานในที่ประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาค
เรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการ
ต่าง ๆ ที่กำหนด โดยมีการจัดประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคลอง 

 

 
 

 



๑๒ 
 

4. มีการจัดทำช่องทางเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการครูและ 
     บุคลากร ทางการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

 

 
5. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ 

ตระหนักระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และการดำเนินการที่เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 



๑๓ 
6. ชี้แจง กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรภายในโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ  

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
6.1 สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ทางเว็บไซต์ 

ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
   7.1 จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโดยแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และ บริหาร

หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำเป็น ๒ ภาษา ได้แก ่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เมื่อ
วันที่ ๗  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

7.๒ การแสดงสัญลักษณ์ของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
        ผู้บริหารนำข้าราชการคร ูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือให้บุคลากร

ทุกคนในสถานศึกษามีความตระหนักและคำนึงถึง ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชนส่วนตน 
 

 
 

 
 

 
 



๑๔ 
 

 
 

 
 
 
 
  

 

 
 



1. สถานะ การดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
๑๕ 

 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
สถานะดำเนินการ 

ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว 
และเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1. การกระทำที่เกิดการละเลยไม่ 
ปฏิบัติตามหรือทำตามกฎระเบียบ 
ของ ทางราชการ 

1.กำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการในโรงเรียน 
ศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที ่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือตระหนักถึง ความถูกต้อง 
ในการปฏิบัติงาน 
3. เผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ ์ที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพี่อให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่าย 
ขึ้น 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลการให้ข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามคู่มือ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
และคู่มือการดำเนินงานทั้ง ๔ ฝ่ายงาน  อย่างเคร่งครัด 

 
 
 

P 
 

P 

P 
 
 
 
 
 
 
 

P 

  

2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อน 
ระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณา จากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลดูแลการดำ เนินการตาม คู่มือการ  
ดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของสถานศึกษา อย่าง 
เคร่ งครั ด  เพ่ือให้ข้ าร าชการป ฏิบัติหน้ าที่อย่ าง เต็ม 
ความสามารถไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ 
ประพฤติมิ ชอบ เพ่ือให้มีการยึดถือปฏิบัติที่ดี 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 

    



๑๖ 
 

 
ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะดำเนินการ 
ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว 

และเฝ้าระวัง 
อย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติ ตาม
นโยบายเกีย่วกับความ โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติ 
เก่ียวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ 
และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ 
ไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

4.  ส่ ง เสริมการ มีส่ วนร่ วมในการดำ เนินการ  ป้อง กัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และ 
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน เพ่ือร่วมสร้าง แนวทางและมาตรการในด่า เนิน
การสร้าง จิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุก 
รูปแบบ 

 P 
 
 

P 
 
 

P 
 
 

P 

  

4. การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไป
ใช้ในเรื่องส่วนตัว 

1. แจ้งแนวปฏิบัติมาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ 
2. จัดทำบัญชีการเบิกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ 
3. ควบคุม กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตาม มาตรการใช้ วัสด ุ
ครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด 
4. ควบคุม กำกับดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากรในสถานศึกษา 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามคู่มือการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ ประมวลจริยธรรมของสถานศึกษา 
5. จัดประชุมแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน ์
ส่วนรวมที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

P 
 
 
 
 
 

P 

 
P 
P 

 
P 

  



๑๗ 
 

2. ผลการดำเนินงานจดัการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ ก่อน
การดำเนินการ 

โอกาสและผลกระทบหลัง
การดำเนินการ 

ปัญหา 
และ 

อุปสรรค 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 

1. กำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาปฏิบัติตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด 
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือ ตระหนักถึงความถูกต้องใน 

การปฏิบัติงาน 
3. เผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบและ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องผ่าน 
ทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพ่ือให้ข้าราชการครูและ บุคลากร 
ทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษาปฏิบัติตาม     กฎระเบียบ     ข้อบังคับ     ตามคู่มือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด 

 

๒ ๕ ๑๐ 1 2 5 ไม่มี 

2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน ์

1. แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณา จากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
2.  ควบคุม  กำกับ  ดูแลดูแลการดำ เนินการตาม  คู่ มือการ 
ดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  ของสถานศึกษา อย่าง 
เคร่งครัด เพ่ือให้ ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้มีการ
ยึดถือปฏิบัติที่ดี 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 

1 5 5 1 1 1 ไม่มี 



๑๘ 
 
 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ ก่อน
การดำเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ หลัง
การดำเนนิการ 

ปัญหา 
และ 

อุปสรรค 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก 
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตาม 
นโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้ ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึงความไม่ 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้าง แนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้าง จิตสำ นึก 
ให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุก รูปแบบ 

1 4 4 1 1 2 ไม่มี 

4. ความรู้ความเข้าใจของ 
บุคลากรในการแยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. แจ้งแนวปฏิบัติมาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ ทางราชการ  
2. จัดทำบัญชีการเบิกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ 
3. ควบคุม กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตาม มาตรการใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด 
4. ควบคุม กำกับดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากรในสถานศึกษา 
ป ฏิบั ติ ต ามกฎ  ระ เบี ยบ  ข้อบั ง คับ  ตาม คู่มื อการป้ อง กัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรมของสถานศึกษา  
5.จัดประชุมแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 4 4 1 1 1 ไม่มี 



๑๙ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

 การดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ในบางกิจกรรมมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ล่าช้า อาจไม่เป็นไปตาม 
กำหนดการหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมอบรม ดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปปรุง 

1. ควรกำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจน 
2. อาจจะจัดประชุมผ่านระบบ Video Conference ได้ 

 
 
 
 
 
 

*********************************** 



๒๐ 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
นางชุติมา    กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 นางอรุณี ฮาตแสนเมือง  ครูชำนาญการพิเศษ 

 
 

ผู้จัดทำ/รวบรวม เรียบเรียง/พิมพ์ 
นางนภาภรณ์            เบ้าคำ     ครูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข ครู 
 นางสาวธนศิริ ภูมิแจดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ 


