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คำนำ 

 

 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยวิเคราะห์ความ
เส่ียงเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน  เชิงรุกในการป้องกนัการทุจริต  การบบริหารงาน
ท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบ
บ่อย  นอกจากนี้  ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ได้นี้  มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและคู่มือป้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  อีกด้วย  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ                
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

        

              โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม     

      วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
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ส่วนที่  ๑   
บทนำ 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปช่ันประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีไป
แทรกแซง  การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมใน
การปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป  โดยผลประโยน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ  
ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำความผิด  ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก  จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  
ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  เป็นประเด็น
ปัญหาการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น  และ
ยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  อีกด้วย 
 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมตามมาตรฐาน  COSO  (The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Tred  
way  Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจาก  การดำเนินงาน
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ประเภทของความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น  ๔  ด้าน  ดังนี้ 

๑.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risk : S)  หมายถึง  ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ี
ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้  และปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม  รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย  เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร  ภาวการณ์แข่งขัน  ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม  อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
๒.  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน  (Operational  Risk : O)  เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน  โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงาน
ภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความพอเพียงของข้อมูล  
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการดำเนินงานโครงการ 
๓.  ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk : F)  เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  
และการเงิน  เช่น  การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสม  ทำให้ขาดประสิทธิภาพ  และไม่ทัน
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ต่อสถานการณ์  หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร  เช่นการประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอ  และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ  เป็นต้น  เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูล  การวิเคราะห์  การวางแผน  การควบคุม  และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณ  และการเงินดังกล่าว 
๔.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  (Compliance  Risk : C)  เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง  เนื่องจากความไม่ชัดเจน  
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติ
กรรมสัญญา  การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเส่ียง  อาจเกิดจากปัจจัยหลัก  ๒  ปัจจัย  คือ 
 ๑)  ปัจจัยภายใน  เช่น  นโยบายของผู้บริหาร  ความซื่อสัตย์  จริยธรรม  คุณภาพของ
บุคลากร  และการเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถอืได้ของระบบสารสนเทศ  การเปล่ียนแปลง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้งการควบคุม  กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง  และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน  เป็นต้น 
 ๒)  ปัจจัยภายนอก  เช่น  กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ  การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีหรือ  สภาพการแข่งขัน  สภาวะล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้น 
 ความเสี่ยงการทุจริต  หมายถึง  ความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือการรับสินบน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์  หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล  ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง  ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีรัฐ  ปฏิบัติ
หน้าท่ีในตำแหน่งหน้าท่ี  ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการ
กระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ท้ังเจตนาและไม่เจตนา  และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่
จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้  อาทิ  การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ท้ังในหน่วยงาน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์  จากทางราชการโดยมิชอบ  ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม  เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก  ผลเสีย  จึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ  การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย  และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ
โอกาส  ท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ  ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  มาก
เท่าใด  ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในครั้งนีน้ำเอาความเส่ียงในด้านต่าง ๆ มา
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ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO  (The  Committee  of  Sponsoring  
Organizations  of  the  Tread  way  Commission)  และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนี้  จะช่วยให้
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    ทราบถึงความเส่ียงด้านการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดข้ึน  และขอบเขตความเส่ียงการ
ทุจริต 
 ๑.  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
 ๒.  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.  ความเส่ียงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ  จัดจ้าง 
พร้อมกันนี้ยงัสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน  ยับย้ังการทุจริต  ปิดโอกาสการทุจริต  
และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  การ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้าง  สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต  และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้
เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ไม่ให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  โดย
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำมนส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  ถูก
กฎหมาย  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  และประชาชน 
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ส่วนที่  ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
การวเิคราะห์ความเส่ียงด้านการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ
ความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและดำเนินการวิเคราะห์  และจัดลำดับ
ความเส่ียง  โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงการดดำเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ได้แก่  ระดับโอกาสท่ี
จะเกิดความเส่ียง  (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact)  และระดับความเส่ียง  ท้ังนี้  
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินท่ี
ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood)  เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกบาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact)  เชิงคุณภาพ  ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกบาง สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 ระดับความเส่ียง  (Degree  of  Risk)  แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง  โดย
พิจารณา  จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood)  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
(Impact)  ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ  (โอกาส  x  ผลกระทบ)  กำหนดเกณฑ์ไว้  ๔  ระดับ  ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง  (Degree  of  Risk)  

ลำดับ ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน 

๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme  Risk : E) ๑๕ – ๒๕  คะแนน 

๒ ความเส่ียงระดับสูง  (High  Risk : H) ๙ – ๑๔  คะแนน 

๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate  Risk : M) ๔ – ๘  คะแนน 

๔ ความเส่ียงระดับต่ำ (Low  Risk : L) ๑ – ๓  คะแนน 

    ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง  (Risk  Profile)  ท่ีได้จาก  การ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood)  และผลกระทบ  ท่ี
เกิดขึ้น  (Impact)  และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้  (Risk  Appetite  Boundary)  
โดยท่ี 

 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น  ๔  ระดับ  สามารถแสดงเป็น  Risk  Profile  แบ่งพื้นท่ีเป้น  ๔  ส่วน  (๔  Quardrant)  ใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง  ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนน 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดง 
สีสัญลักษณ ์

เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ  
หรือถ่ายโอนความเส่ียง  

สีแดง   

เส่ียงสูง  
(High) 

9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  
 

สีส้ม   

ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มี 
มาตรการควบคุมความเส่ียง  

สีเหลือง   

ต่ำ  
(Low) 

1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง 
 

สีเขียว       

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x  ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  

Likelihood  x  Likelihood  
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ตารางระดับของความเสี่ยง  (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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม     

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียงจัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ตามคำส่ัง ..../
๒๕๖๕  ลงวันท่ี.............................  โดยมีการประชุมคณะกรรมการตามคำส่ัง  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงาน
ดังนี ้

๑)  การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต  หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
▪ กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน  และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก

พ้อง 
▪ กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี  ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม  คือมี

การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง  การกีดกัน  การสร้างอุปสรรค 
▪ กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งส่งผลทาง

ลบต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๒)  โดยกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต  หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

▪ การรับ – จ่ายเงิน 
▪ การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
▪ การจัดซื้อจัดจ้าง  และการจ้างบริการ 
▪ การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ  ครุภัณฑ์  การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
▪ การตรวจรับวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Im
pact) 
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▪ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
▪ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
▪ การจัดหาพัสดุ 
▪ การจัดทำโครงการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชุม  และสัมมนา 
▪ การเบิกค่าตอบแทน 
▪ การใช้รถราชการ 
▪ ฯลฯ 

๓)  ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
▪ สูญเสียงบประมาณ 
▪ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วย

หน้าท่ี 
▪ เสียช่ือเสียงแลความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

    ๓. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑)  การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   รังเกียจกรทุจริตทุก
รูปแบบ  เช่น   

▪ การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
▪ การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา  เป็นตัวอย่างท่ีดี 

๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 
▪ การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลท่ีโปร่งใสแลเป็นธรรม 
▪ การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
▪ การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน

อนุบาลมหาสารคาม    อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
▪ จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยน์ทับซ้อน โรงเรียนอนบุาลมหาสารคาม     
ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    กำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลปะโยชน์ทับซ้อน  จำนวน  ๕  
ประเด็นหลัก  ดังนี้ 
 ๑.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 ๒.  การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
 ๓.  การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 ๔.  การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๕.  การถ่วงดุลภายในหน่วยงานน 
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 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)  ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว  จึงนำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  
และผลกระทบ  ของความเส่ียงต่อกิจกรรม  หรือภารกิจของหน่วยงานว่า  ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงใน
ระดับใดในตารางความเส่ียง  ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการ
ก่อน 
 
ลำดับ ปัจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความเส่ียง ลำดับความเส่ียง 

๑ 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  การเดินทางไปราชการ  หรือ
การประชุม  อบรม  สัมมนา 

๔ ๔ ๑๖ (๑) 

๒ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอนการตรวจการ
จ้าง  ตรวจรับพัสดุ 

๔ ๓ ๑๒ (๒) 

๓ 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๓ ๓ ๙ (๓) 

๔ 
การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

๑ ๓ ๓ (๔) 

 
 

แผนภูมิความเสี่ยง  (Risk  Map) 
 

 
5 

     

4    (1)  

3 (๔)  (3) (2)  

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 

                                                    

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

จากแผนภูมิความเส่ียง  (Risk  Map)  ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับ 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
(Im

pact) 
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ความสำคัญของความเส่ียงด้านการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงการ
ดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรือการขัดกันระหว่างผลประโยน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การดำเนินงานที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม   
ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 
การดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผล

ประโยน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการการเดินทางไปราชการ  หรือการประชุม  อบรม  
สัมมนา) 

ลำดับ  ๑ (สูงมาก = ๑๖  คะแนน) 

การจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอนการตรวจการจ้าง  ตรวจรับพัสดุ ลำดับ  ๒ (สูง = ๑๒  คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ  ๓ (ปานกลาง = ๙  คะแนน) 
การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกผลประโยชน์ ลำดับ  ๔ (ต่ำ = ๓  คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง  สามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเป็น  ๔  ระดับ  คือ  สูงมาก  สูง  

ปานกลาง และต่ำ  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  มีดังนี้ 

 
ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเส่ียง 

         เส่ียงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง 
และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอน
ความเส่ียง  

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการการเดินทางไป
ราชการ  หรือการประชุม  อบรม  
สัมมนา) 

                เส่ียงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง  
เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

- การจัดซือ้จัดจ้าง  ขั้นตอนการ
ตรวจการจ้าง  ตรวจรับพัสดุ 

      ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียง แต่มี
มาตรการควบคุมความเส่ียง  

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

         ต่ำ (Low) ยอมรับความเส่ียง - การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียก
ผลประโยชน์ 
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๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

- การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน (การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการการ
เดินทางไปราชการ  
หรือการประชุม  
อบรม  สัมมนา) 

4 4 16  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง
ให้แก่ขา้ราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน 
2. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจา่ยเงิน  
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
3. มีการสอบทานการเบิกจ่ายเงิน และ
รายงานผล โดยผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน
ประจำวันของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

         ทุกกลุ่มท่ี
เก่ียวข้อง 

 - การจัดซื้อจัดจ้าง  
ข้ันตอนการตรวจ
การจ้าง  ตรวจรับ
พัสดุ 
 

4 3 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 อย่างเคร่งเครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงเรียน 
 

         กลุ่มท่ี
เก่ียวข้อง 
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      3. แผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง (ต่อ) 

 
ปัจจัยที่ 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

- การเอ้ือประโยชน์ 
ต่อพวกพ้องในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความ
โปร่งใส การเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม  กำกับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากย่ิงขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการ
ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ขา้ราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ 

          

- การใช้อำนาจ
หน้าท่ีเรียก
ผลประโยชน์ 

๑ ๓ ๓ 1. ประชุมชี้แจงและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
หน้าที่ของขา้ราชการ ลูกจา้ง และบคุลากรใน
หน่วยงานตามคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความ
โปร่งใส การเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
3. ควบคุม  กำกับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
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บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    

พิเศษ              /256   วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ 

เร่ือง      การแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    
 
  ตามท่ี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑  ได้ดำเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕  นั้น 
  เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน
อนุบาลมหาสารคาม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสร็จตามกำหนดเวลา 
  เห็นควร  ดำเนินการ  ดังนี้ 
  ๑.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะห์ความเส่ียง  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ตามคำส่ังท่ีแนบ 
  ๒.  ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความฉบับนี้  แจ้งคณะกรรมการตามคำส่ังท่ี.........../๒๕๖๕   
ลงวันท่ี...๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕..ประชุมในวันท่ี...๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕..เวลา..๐๙.๐๐ น.  
ณ....โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
      

(นางสหพร  วิมุกตานนท์) 
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 
 
 
 
 

(นายสมยศ พรเพ็ง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 
 
 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

 
 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    
ที่   ........../256๕ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    
------------------------------------------------------------------------------             

ด้วยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ได้แจ้งกำหนดการจัดส่งรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment  
Online :  ITA)  ซึ่งวิธีการประเมิน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดการประเมินเป็น  10  
ตัวชี้วัด  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำเอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และ
การจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ  เพื่อวิเคราะห์ความ
เส่ียง  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายสมยศ  พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
๒. นางธนัตถ์พร  โคจรานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
๓. นางกิติกานต์  สารมาคม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคค  
๔. นางสาวขนิษฐา  กำเนิดทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป   
๖. นางสาวจันทร์ธิวา โสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ  
๗. นายจำรัส  มงคลมะไฟ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป  
๘. นายชาคริต  เดชโยธิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
๙. นางศิริลักษณ์  ทองบุ ผู้อำนวยการฝ่ายงานบุคคล  

๑๐. นางวนิดา  สาพิมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ  
๑๑. นางสาวกรรณิการ์ แพงเวียงจันทร์ หัวหน้าสายช้ันปฐมวัย  
๑๒. นายบัณฑิต ลอยคลัง หัวหน้าสายช้ันป.๑  
๑๓. นางรวงทอง เนื่องมัจฉา หัวหน้าสายช้ันป.๒  
๑๔. นางมยุรีย์ สีเฉลียว หัวหน้าสายช้ันป.๓  
๑๕. นางวัลลภา แก้วนะรา หัวหน้าสายช้ันป๔  
๑๖. นางอังกาบ แผ่ตระกูล หัวหน้าสายช้ันป.๕  
๑๗. นายไตรวสัส์ บุญหล้า หัวหน้าสายช้ันป๖  
๑๘. นางดวงจันทร์ ศรีสะอาด หัวหน้าสายช้ันมัธยม  
๑๙. นางวีรสุดา ด้วงคำจันทร์ หัวหน้าสายช้ัน MEP  



รายงานการประเมินความเสี่ยงฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

๒๐. นายเสมือน สิทธิจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษา-พลศึกษา ดนตรี 
และคอมพิวเตอร์ 

 

๒๑. นางกานดา เวียงบาล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
๒๒. นายณัฐวุฒิ วาโยพัด นางสหพร วิมุกตานนท์ กรรมการ  
๒๓. นางสหพร วิมุกตานนท์ กรรมการและเลขานุการ  

 
ให้คณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียงฯ  ท่ีได้รับมอบหมาย  มีหน้าท่ีดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม.   

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. กำหนดมาตรการ  การวางระบบ  ในการป้องกันการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 

หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จัดทำ
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม.    

๔. จัดทำเครื่องมือและกำหนดปฏิทินในการกำกับ  ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ  และ 
ระบบในการป้องกันการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    

๕. จัดทำหรือทบทวนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  และนโยบายการสร้างคุณธรรม   
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

๖. รายงานการดำเนินงาน 
ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  

 
 
 

 
 (นายสมยศ พรเพ็ง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

รายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียง  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการจัดการ
ความเส่ียงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
ครั้งท่ี  ........./๒๕๖๕ 

วันท่ี....๑๐ เมษายน ๒๕๖๕... เวลา..๐๙.๐๐ น 
ณ  ห้องประชุมจัมปาศรีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    

********************** 
ผู้มาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายสมยศ  พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
๒. นางธนัตถ์พร  โคจรานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
๓. นางกิติกานต์  สารมาคม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคค  
๔. นางสาวขนิษฐา  กำเนิดทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป   
๖. นางสาวจันทร์ธิวา โสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ  
๗. นายจำรัส  มงคลมะไฟ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป  
๘. นายชาคริต  เดชโยธิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
๙. นางศิริลักษณ์  ทองบุ ผู้อำนวยการฝ่ายงานบุคคล  

๑๐. นางวนิดา  สาพิมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ  
๑๑. นางสาวกรรณิการ์ แพงเวียงจันทร์ หัวหน้าสายช้ันปฐมวัย  
๑๒. นายบัณฑิต ลอยคลัง หัวหน้าสายช้ันป.๑  
๑๓. นางรวงทอง เนื่องมัจฉา หัวหน้าสายช้ันป.๒  
๑๔. นางมยุรีย์ สีเฉลียว หัวหน้าสายช้ันป.๓  
๑๕. นางวัลลภา แก้วนะรา หัวหน้าสายช้ันป๔  
๑๖. นางอังกาบ แผ่ตระกูล หัวหน้าสายช้ันป.๕  
๑๗. นายไตรวสัส์ บุญหล้า หัวหน้าสายช้ันป๖  
๑๘. นางดวงจันทร์ ศรีสะอาด หัวหน้าสายช้ันมัธยม  
๑๙. นางวีรสุดา ด้วงคำจันทร์ หัวหน้าสายช้ัน MEP  
๒๐. นายเสมือน สิทธิจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษา-พลศึกษา ดนตรี 

และคอมพิวเตอร์ 
 

๒๑. นางกานดา เวียงบาล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
๒๒. นายณัฐวุฒิ วาโยพัด นางสหพร วิมุกตานนท์ กรรมการ  
๒๓. นางสหพร วิมุกตานนท์ กรรมการและเลขานุการ  

 



รายงานการประเมินความเสี่ยงฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

ผู้ไม่มาประชุม 
...............ไม่มี................... 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  .....๐๙.๓๐.................. น. 
 
 นายสมยศ พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 การแก้ไขปรับปรุงงานแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะจากฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจาก สพป.มค.๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 แจ้งผลการตรวจสอบภายใน 
 -การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ตามท่ี  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑  ได้กำหนดปฏิทิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๕  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินดังกล่าว โรงเรียนจึงได้บูรณาการ
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ  ระยะ  ๒๐  ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  จึงได้วิเคราะห์ความเส่ียง  
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลการดำเนินนงาน 
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรยีนอนุบาล
มหาสารคาม  ซึ่งมีภารกิจท่ีต้องดำเนินการ  คือ 

๑. วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. กำหนดมาตรการ  การวางระบบ  ในการป้องกันการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ 

ทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    
๔. จัดทำหรือทบทวนคู่มือการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

๕. จัดทำเครื่องมือและกำหนดปฏิทินในการกำกับ  ติดตามการดำเนินการตาม 
มาตรการและระบบในการป้องกันการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

๖. จัดทำหรือทบทวนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  และนโยบายการสร้าง 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   

๗. รายงานการดำเนินงาน 
 
ในการดำเนินงานดังกล่าว  มอบหมายให้คณะกรรมการตามคำส่ังโรงเรียน 

บ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา)  ท่ี   ........../2563 ลงวันท่ี  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจัดทำ  เมื่อดำเนินการ
เสร็จแล้วให้รายงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน  หัวหนอง(สังฆวิทยา)   ทราบ 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ  และดำเนินการตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................ไม่มี................................................................................... 
เลิกประชุม  เวลา  .......๑๑.๐๐....  น. 
 
 
 
                                                        (ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางสหพร วิมุกตานนท์) 
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
 
 
 
 (ลงช่ือ)............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นายสมยศ พรเพ็ง) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 
 


