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คำนำ 
 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ที่ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ต ามมาต ร ฐ าน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission)  เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก  ในการป้องกันการทุจริตในการบริหารที่
โปร่งใสตรวจสอบได้  และการแก้ไขงานปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  ที่เป็นปัญหาสำคัญ
และพบบ่อย  นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเก่ียวกับ  การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้
มากำหนดเป็นคู่มือ  ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านโกรกแก้วอีกด้วย  เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 
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1.1 หลกัการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติ ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม
ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที ่ส ูญเสียไปอาจอยู ่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพ  
การให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กร
จนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามอย่าท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา
หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม Conflict( of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม 
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี ่ยง  หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือ
ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

➢ ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่
กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดเนินงาน Operational (Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบ งานภายในขององค์กร  
กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การดำเนินโครงการ 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial (Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวาง แผนการ
ควบคุมและการจัดทำรายงาน เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ Compliance (Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรม สัญญาการ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม การดำเนินงานสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ 

   1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี ่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี ่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
บ่อยครั้งการควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

   2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที ่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดซอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปดำรงตำแหน่งงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดหรือการที่บุคคลผู้
มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก
ทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับ ประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึง  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการหาปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสบริหารที่จะ
ทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใด ก็ยิ ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู ่การทุจริตมากเท่านั้ น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ เอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบท
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมทราบ
ถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้กำหนด 

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที ่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิด
โอกาสการทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ระบุปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิด 

การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยซอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วน 

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

การวิเคราะห์ความเสี ่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบ ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ 
และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood และความรุนแรงของผลกระทบ 
Impact และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood เชิงคุณภาพ 
  

 
 

 

 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 



 
 

 

5 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย 
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ 

พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้(Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
ซ่ึงสามารถจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ แสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้  

เกณฑ์ในการจัดแบ่งได้ดังนี้ 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

2.1 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนงานที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้เง ินและมีช่องทางที ่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสมคือมีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้อง
หรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 

2.2 โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

     1) การรับ – จ่ายเงิน 

     2) การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/ การจัดทำบัญชีทางการเงิน 

     3) การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 

     4) การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 

     5) การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 

     6) การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

     7) การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

     8) การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
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       9) การจัดหาพัสดุ 

     10) การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

     11) การเบิกค่าตอบแทน 

2.3 ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม สูญเสียงบประมาณ เปิดช่องทางให้
บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู ้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ เสียชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

2.4 แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

     1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านโกรกแก้วรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
เช่น 

  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้บุคลากร 

  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 

  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

      2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
หนองหงส์พิทยาคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม กำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับช้อน จำนวน 1 ประเด็น
หลัก คือ การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงชองผลกระทบ 
(Impact) ชองแต่ละป้จจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบชองความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจชองหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับชองความเสี่ยง 
ในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง  บริหาร
จัดการก่อน 
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ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1 การพิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

4 3 12 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความสำคัญของ 

ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ

ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านประโยชน์ทับซ้อน 

  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับ  ซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา 

สูง = 12 คะแนน 

 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับคือสูง โดย

สามารถสรุปข้อมูล การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียน

หนองหงส์พิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 
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3. แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ าเป็นตอ้งเร่งด าเนินการจดัการความ
เส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

การพิจารณาความดี
ความชอบของขา้ราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 

จัดทำขอ้ตกลงและ

เกณฑ์การประเมนิต่างๆ

ให้ชัดเจน 

การพจิาร 

ณาความดี

ความชอบ

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

กลุ่ม

บริหาร

งาน

บุคคล 
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ส่วนที่ 3 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงเรียนหนองหงสพ์ิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะไตรมาสที่ 2- 3)  

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนโดย

กำหนด มาตรการจัดการความเสี่ยงตามประเด็นหลัก จำนวน 1 ประเด็นคือ การพิจารณาความดีความชอบ 

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะไตรมาสที่ 2- 3) โรงเรียนหนองกหงส์พิทยาคม ได้ดำเนินการกิจกรรม ตาม

มาตรการ จัดการความเสี่ยงและปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง ดังนี้ คือ การพิจารณาความดีความชอบ ปัจจัยที่

จะเกิดความเสี่ยง คือ การใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณา ความดี ความชอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การ

จัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการ ดังนี้ คือ การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็น ไปตาม หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การสร้างความเช้าใจใน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง 

เพ่ือสรุปผลการประเมินและเสนอผลการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา  

เปิดเผยผลการประเมินการปฏิบัติงานชองข้าราชการ  เปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินโต้แย้งผลการประเมิน

ได้ ผลการดำเนินงาน โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้ดำเนินการพิจารณาความดี ความชอบครั้งที่ 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ตามคู่มือการดำเนินการพิจารณา เลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตาม 

ประกาศแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อตกลงในการ

ปฏิบัติงานระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  
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คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. นายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 

2. นางอรพิชชา ต้ายไธสง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา         รองประธานกรรมการ 

3. นางบุญชาติ  สรรพวุธ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     กรรมการ 

4. นายขจรเกียรติ  สุพิศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ    กรรมการ 

5. นายวีระยุทธ  ปริมาณ  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป    กรรมการ 

6. นายธิตพัฒน์  บูรณ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 

7.  นายญาณกร  สรสิงหนาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน     กรรมการ 

8.  นายประเทือง  สีนาม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล        กรรมการและเลขาณุการ 

9.  นางสาวทัศนีย์  สีทน  คร ู                กรรมการและผู้ช่วยเลขาณุการ 

 


