
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 

           โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทท่ีอาจเกิดการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เพื่อกำหนด
มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้มานี้  มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้าน  
ตาขุนวิทยา อีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
          โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรใน
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาทุกคนได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อขับเคล่ือนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาให้เป็นโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 
 

                                                                                         นายบุญเลิศ  ทองชล 
                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

                                                                                        ๙  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทนำ 

 
 
 
หลักการและเหตุผล                                                                               ๑ 
วัตถุประสงค์                                                                                         ๓ 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for 
      Conflict of Interest)                                                                                             ๔ 
การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ 
      ทับซ้อน                                                                                                                      ๖ 
การดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 
      การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                      ๗ 
แนวทางการป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 
      การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                  ๘ 
แผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                       ๑๑ 
 
ส่วนที่ 3 ผลการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
           และผลประโยชน์ทับซ้อน  
     ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                              ๑๔  
     ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                    ๑๔  
     แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเส่ียงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                                         ๑๔ 
 



 

ส่วนที่ ๑ 
                                                                  บทนำ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 
               การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปช่ันประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง  การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าทท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ  ขาดความเป็น
อิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์
หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทาง
การเงิน  คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กร
จนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ใน
เรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และ
ยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
               โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกีย่วกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
               การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน 
               ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
              ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ
ในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกำหนดไว้  และการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม  รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย  เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร สภาวะ 
การณ์แข่งขัน  ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
              ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล
การปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ  เทคโนโลยี  
หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล  ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
 

๑



 

               ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการดำเนินการ 
เป็นต้น  เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
              ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกีย่วข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ  โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย  หรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ท่ีไม่ครอบคลุมการ
ดำเนินงาน 
               สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก  ๒  ปัจจัย  คือ 
               ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ
เปล่ียนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง การควบคุม 
กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
               ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
               ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง  สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึน้อย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมี
รูปแบบท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จำกัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
                การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์
ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมาก
เท่านั้น 
                  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นเรื่องท่ีมีความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ในเกณฑ์การประเมินความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการ 
 

 
๒ 



 

ดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based)  ให้มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกีย่วกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการ 
ป้องกันการทุจริต  การบริหารงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้  การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็น
ปัญหาสำคัญ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
                   ๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
                   ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
                   ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืน
หยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
                   ๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓



 

ส่วนที่  ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
           การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ
ของความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเส่ียงโดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง  ท้ังนี้กำหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค˚าอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานาๆ ครั้ง 

 

              ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง   โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่
ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ล˚าดับ ระดับความเสี่ยง 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 

๔



 

 
                   ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 

หรือถ่ายโอนความเส่ียง 
สีแดง               

เส่ียงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) ๔–๘ คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเส่ียง 

สีเหลือง 

ต่ำ (Low) ๑–๓ คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  
                                                         โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ    (Likelihood x Impact) 



 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
                     กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลด
มูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
คือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
                     การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้าน
ตาขุนวิทยา ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อระดมความคิดเห็นของทีมบริหาร และผู้แทนของแต่ละกลุ่มงานในสำนักงานฯ  มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Oraganizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถกำหนด
มาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
                      การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ ใน
การปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำให้ 
                         ๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่   
                             เพียงพอ
 ๒. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำให้ประชาชน สาธารณชน ขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม   

    จรยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยดึ 
    มั่นในหลักธรรมาภิบาล

                            เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้นำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบ
ของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะทำให้
ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
                            โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้สรุปความเส่ียงเกีย่วกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  จำนวน  ๔  ประเด็นหลัก ท่ีได้จากการระดมความคิดเห็น  ประกอบด้วย 
                            ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
                            ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
                            ๓. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 
                            ๔. การเปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าท่ีกระทำความผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
 
 
 

๖ 
 



 

๓. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้าน
ตาขุนวิทยา 
        ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
         - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เวลา และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
         - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
         - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การเอื้อประโยชน์
หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ญาติพี่น้อง 
         - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อองค์กร 
และบุคคล 
          - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับ
ตนเองและผู้อื่น 
          - กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง 
          - กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อืน่ใด ส่งผลให้มีการ
ตัดสินใจท่ีเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 
         ๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
          - การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
          - การเบิกค่าตอบแทน ไม่เป็นไปตามความจริงกับเอกสารหลักฐาน 
          - การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
          - การบันทึกบัญชีรับ–จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน 
          - การใช้รถราชการ ไปงานส่วนตัวของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน 
          - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
          - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
          - การรับ–จ่ายเงิน โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
          - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามโครงการ 
          - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
          - การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานหน้าท่ีต่างๆ  โดยใช้ความสนิทสนมส่วนตัวมากกว่าผลงาน/ประสบการณ์ 
          - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีไม่มีส่ิงของมาเพื่อให้ตรวจรับ และส่ิงของไม่ตรงกับรายการส่ังซื้อ/ส่ังจ้าง 
         ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
          - เกิดความเสียหายสูญเสียด้านงบประมาณ 
          - เกิดความเสียหายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของตนเอง 
          - เกิดความเสียหายด้านระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าท่ี 
          - เกิดความเสียหายด้านช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
          - เกิดความเสียหายด้านระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
          - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าท่ีกระทำผิดในทางมิชอบ 

 
๗ 



 

      ๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
                 (๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
 - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา ทีมบริหาร เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากร 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
- การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมให้ดำรงตนอย่างมีวินัย  
  ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

                     - การสร้างความตระหนักร่วมกันในโรงเรียนเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์กลไกการบริหารจัดการ 
                       บ้านเมืองท่ีดี 
                 (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
                      - การจัดทำคู่มือการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อป้องกัน 
                        ความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
                      - การแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
                      - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
                        และต่อเนื่อง 
                      - การจัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าท่ี 
                        ในโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ท่ีหลากหลายช่องทาง 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                        เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้นำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความ
เส่ียงต่อกิจกรรม  หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเส่ียงในระดับใด ในตารางความเส่ียงซึ่งจะทำให้ทราบ
ว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
                        โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้สรุปความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน ท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นและจำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียง  จำนวน  ๔  ประเด็นหลัก 
ตารางที่ ๑  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยขน์ทับซ้อนจากการระดมความคิดเห็น
ของคณะทำงาน 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๕ ๕ ๒๕ (๑) 
๒ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๔ ๕ ๒๐ (๒) 
๓ การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ๓ ๓ ๙ (๓) 
๔ การเปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าท่ีกระทำ

ความผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
๒ ๔ ๘ (๔) 

๘



 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 
                     โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
                     จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงด้านการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๒  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล˚าดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน) 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ลำดับ ๓ (สูง = ๙ คะแนน) 
การเปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าท่ีกระทำความผิด
ในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 

ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 

 
                       จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียงสามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

๙ 

ควา
มรุน
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ของ

ผลก
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๕        (๒) (๑) 

๔  (๔)    

๓       (๓)   

๒      

๑      

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 



 

         ตารางที่ ๓  ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงจำแนกระดับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

      เส่ียงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
มีมาตรการลดความเส่ียง และประเมินซ้ำ
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

      เส่ียงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง เพื่อให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ 

- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทาง 
ราชการในเรื่องส่วนตัว 
 

      ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียง แต่ควรมีมาตรการ 
ควบคุมความเส่ียง 

- การเปิดช่องทางให้บุคลากรใช้
อำนาจหน้าท่ีกระทำความผิด
ในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 

      ต่ำ (Low) ยอมรับความเส่ียง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

๑๐



  

 ๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค. 
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

พ.ค. 
๖๕ 

มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค. 
๖๕ 

ส.ค. 
๖๕ 

ก.ย. 
๖๕ 

๑. กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

๕ ๕ ๒๕ ๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ขา้ราชการ บคุลากร 
เจ้าหน้าที่ปฏบิัติตามมาตรการดำเนินการ
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัด
จ้าง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๒. ควบคุมกำกับ ดูแลให้ขา้ราชการ   
บุคลากรเจา้หน้าที่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
๓. ควบคุมกำกับ ดแลให้ขา้ราชการ   
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการ
จัดซือ้จัดจ้างรายไตรมาสโดยผู้อำนวยการ
กลุ่มรบรองข้อมูล รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น 
๔. ควบคุมกำกับ ดูแลให้ขา้ราชการ   
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
และบุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกครั้ง  รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างแบบแสดง
ความบรสิุทธิ์ใจในการ 

     
 

    กลุ่ม 
บริหารงาน 
การเงินและ  
สินทรัพย์ 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    

๑๑ 



   

 
 
ปัจจัยที่จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค. 
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

พ.ค. 
๖๕ 

มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค. 
๖๕ 

ส.ค. 
๖๕ 

ก.ย. 
๖๕ 

๒. การเบิกจ่าย 
งบประมาณไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

๔ ๕ ๒๐ ๑. ควบคุมกำกับ ดูแลข้าราชการ บุคลากร 
และเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย 
ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามท่ีกำหนด 
อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ 
บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตาม 
มาตรการด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 
อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่ม 
บริหารงาน 
เงินและ 
สินทรัพย์ 

     
     
     

๓. การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ของทาง 
ราชการในเรื่อง 
ส่วนตัว 
 

๓ ๓ ๙ ๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย/ ยืม
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด 
๒. สร้างจิตสานึกและค่านิยมในการ 
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี 

         กลุ่ม 
บริหารงาน 
เงินและ 
สินทรัพย์ 

 
 
 
 

๑๒ 



   

 
 
ปัจจัยที่จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด˚าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค. 
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

พ.ค. 
๖๕ 

มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค. 
๖๕ 

ส.ค. 
๖๕ 

ก.ย. 
๖๕ 

 

๔. การเปิดช่องทาง
ให้บุคลากรใช้อำนาจ
หน้าท่ีกระทำ
ความผิดในทางมิชอบ
ด้วยหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม  กำกับดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับ
ความโปร่งใส  การเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม  เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม  กำกับดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียน  
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
ประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
๓. ควบคุม  กำกับดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏบิัติตามคู่มือการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ร่วมสร้างแนวทาง
และมาตรการเพ่ือส่งเสริมมาตรการในการ
สร้างจิตสำนึกรงัเกียจการทุจริต 

         กลุ่ม 
บริหารงาน 
เงินและ 
สินทรัพย์ 

 
๑๓



  

 

ส่วนที่  ๓ 
ผลการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๓.๑ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
      ๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน โดยไม่ต้ังใจและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
      ๒. หน่วยงานท่ีพบปัญหาความเส่ียงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือมีการกำหนด
มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน 
      ๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหารและการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทุจริต คอรัปช่ัน  และเพื่อให้
การบริหารจัดการความเส่ียงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ  และมุ่งสู่องค์กรปลอดจากการทุจริต 
๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
       ๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทุกกลุ่มงานท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน  ทำให้บางงานยังมีความเส่ียง
ด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม/โครงการ 
       ๒. การพบปัญหาความเส่ียงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขท่ี
ล่าช้าทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 
       ๓. หน่วยงานไม่ใหค้วามสำคัญหรือยังมองไม่เห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลากรหรือองค์กร จึงเกิดการเพิกเฉย
หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต้อง 
๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๑. นำประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงมาจัดทำแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
       ๒. นำประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงมาปรับปรุง 
แก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยเพิ่มข้อมูลการเบียดบังเวลาราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้วัสดุอุปกรณ์การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคู่มือและครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้น 
       ๓. กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในรายละเอียด การปฏิบัติงานใน
ด้านต่างๆ รวมถึงกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
หน่วยงานในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต 
      ๔. เร่งดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี บุคลากร  ทราบในเรื่องการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๕. สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้บุคลากรไม่โกง  ต่อต้าน
การทุจริต 
      ๖. สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านส่ือสังคมออนไลน ์
 
 

๑๔



  

 

 


