
 

 

 

 

 

การด าเนินการหรือกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
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ค าน า 
 

 การด าเนินกิจกรรมเพ่ือขจัดความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนประถมนนทรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นจากการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และได้ด าเนินการ และก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุก ในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของบุคลากร นอกจากนี้ 
ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้นี้มาก าหนดเป็น คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนประถมนนทรีอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 
 

โรงเรียนประถมนนทรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  
 โรงเรียนประถมนนทรี ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ ป็ น ก รอบ ก า ร
วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้านดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการ
จัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 



 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น   
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้ งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  
 1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงเรียนประถมนนทรี  
 โรงเรียนประถมนนทรี  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ  มีการ
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ 
 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนประถมนนทรี รังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียน 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 



  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อนโรงเรียนประถมนนทรี ประจ าปีพ.ศ. 256๔ 
 โรงเรียนประถมนนทรี ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
    ๓. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๔. การเบกิจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๓ 5 ๑๕ (1) 
2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๒ 5 ๑๐ (2) 
๓ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ ๕ ๑๐ (๓) 
๔ การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๒ ๕ ๑๐ (๔) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1 (สูงมาก = ๑๕ คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2 (สูง = ๑๐ คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 2 (สูง = ๑๐ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 2 (สูง = ๑๐ คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับคือสูงมากและสูง 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียน
ประถมนนทรี  ประจ าปีงบประมาณ  256๕  มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

       เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ต่ า  (Low) - - 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

 

 

โรงเรียนประถมนนทรี  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงเรียนประถมนนทรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนประถมนนทรี  ได้ด าเนินก ารวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในประเด็นการปฏิบัติงานด้านการสรรหาบุคคล เพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
กระบวนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ให้สามารถลดสาเหตุ โอกาสที่อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กร โดยควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งต้อง
ค านึงถึงการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย ของหน่วยงานเป็นส าคัญ  

ในการนี้ โรงเรียนประถมนนทรี จึงจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ภารกิจ
งานและการก าหนดมาตรการในการป้องกัน การทุจริต การบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้การ
จัดการความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากการ ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการบริหารด้านการสรรหาบุคคล และคาดหวังว่า แผนการจัดการความเสี่ยงในครั้งนี้ จะเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้เป็นอยา่งด ี
 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  
2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภายในการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

 
 เป้าหมาย  

บุคลากรทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและมีความรับผิดชอบต่อ
ความเสี่ยงในการด าเนินงานต่าง ๆ ในแต่ละงานทีเ่กีย่วข้องภายใต้บริบทงานของโรงเรียนประถมนนทรี 

 
ความหมายและค าจ ากัดความ 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ท าให้แผนงานหรือการ
ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ /เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความ
เสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ
องค์กร 

โรงเรียนประถมนนทรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.
256๕ ในด้านการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ 

การด าเนินการและการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ในการปฏิบัติหน้าที่ในงานการเงินและพัสดุใน
โรงเรียนประถมนนทรี มีดังนี้ 

๑) การจดัซ้ือ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นมโรงเรียนและอ่ืน ๆ 
๒) การจัดจ้าง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาด าเนินการในโรงเรียน เช่น อาหารกลางวัน  



แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนในการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน บันทึกขอใช้งบประมาณตามโครงการ ของทาง

โรงเรียนพร้อมเขียนรายละเอียดวัสดุที่ต้องการหรือรายการที่ขอจ้าง (ท า ซ่อม ปรับปรุง) ตามรายการใน
โครงการที่ก าหนดไว้ พร้อมแจ้งชื่อกรรมการตรวจรับ และแนบเอกสารโครงการที่ต้องการขอใช้งบประมาณ 
(ด าเนินการก่อนวันที่ต้องการใช้วัสดุ 15 วัน) 

2. น าเสนอเจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่แผนงานโรงเรียน เพ่ือตรวจสอบ
รายการตามโครงการงบประมาณรายจ่ายและน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ, ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และอนุมัติการขอใช้งบประมาณตามโครงการต่อไป 

3. เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติและได้รับการแจ้งจากฝ่ายพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงาน / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ / งาน ติดต่อฝ่ายพัสดุขอถ่ายเอกสารบันทึกขอใช้งบประมาณตามโครงการ 

4. น าบันทึกขอใช้งบประมาณตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน (ฉบับส าเนา)
ติดต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 

5. คณะกรรมการตรวจรับ ด าเนินการตรวจรับพัสดุตามรายการที่ขอซื้อ/ขอจ้าง 
6. เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท าชุดเบิก เพ่ือน าส่งเจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายเงินต่อไป 

 
แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑. เสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนประถมนนทรี รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียน เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  
ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  และส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็น
ตัวอย่างที่ดี 
 2. ป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และจัด
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต / การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  
โรงเรียนประถมนนทรี 

ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ เหตุการณ์
ความเสี่ยง
การทุจริต 

เหตุการณ์เคย
เกิดมาแล้ว

หรือยัง 

การประเมิน
ความเสี่ยง
ระดับความ

จ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง 

มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทางในการป้องกัน

ความเสี่ยง (ที่จะ
ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การเงินและพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
วัสดุที่ต้องการหรือ
รายการทีข่อจ้าง 

(ท า ซ่อม ปรับปรุง) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

ยังไม่เคย
เกิดข้ึน 

1 -ก ำกบั ดแูล ให้ปฏิบตัติาม 

ระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมาย ที่

เก่ียวข้องกบัก ำรบริหารงาน
งบประมำณ 

-ให้บริกำรอยำ่งรวดเร็ว 

ถกูต้อง เสมอภำค เน้นกำรมี
สว่นร่วมในกำรบริหำรงำน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ทำง
รำชกำร 

ปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  
  
  

  
  
  

  
 
 
 

 
  
  



 
 

  
  
  

  
  
  

   

 

 
 
 

 

  
  

 
 
 
 



 
 

  
  
  

  
  
  

  
 

 

 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    

 

     

 
 



       

        


