
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 

           โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทที่อาจเกิดการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เพ่ือกำหนด
มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มานี้  มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้าน  
ตาขุนวิทยา อีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
          โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรใน
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาทุกคนได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาให้เป็นโรงเรียนสุจริต 
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                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

                                                                                           ๗  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทนำ 

 
 
 
หลักการและเหตุผล                                                                               ๑ 
วัตถุประสงค์                                                                                         ๓ 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for 
      Conflict of Interest)                                                                                             ๔ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ 
      ทับซ้อน                                                                                                                      ๖ 
การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
      การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                      ๗ 
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
      การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                  ๘ 
แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                       ๑๑ 
 
ส่วนที่ 3 ผลการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
           และผลประโยชน์ทับซ้อน  
     ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                              ๑๔  
     ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                    ๑๔  
     แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                                         ๑๔ 
 



 

ส่วนที่ ๑ 
                                                                  บทนำ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 
               การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าททีข่องรัฐ จนทำให้เกิดการละทิง้คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ  ขาดความเป็น
อิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์
หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทาง
การเงิน  คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กร
จนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ใน
เรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และ
ยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
               โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
               การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน 
               ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
              ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ
ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้  และการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม  รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย  เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร สภาวะ 
การณ์แข่งขัน  ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
              ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล
การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ  เทคโนโลยี  
หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล  ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
 

๑



 

               ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ 
เป็นต้น  เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
              ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกีย่วข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ  โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย  หรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการ
ดำเนินงาน 
               สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก  ๒  ปัจจัย  คือ 
               ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม 
กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
               ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
               ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง  สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที ่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมี
รูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เทีย่งธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
                การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์
ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมาก
เท่านั้น 
                  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ในเกณฑ์การประเมินความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการ 
 

 
๒ 



 

ดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based)  ให้มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญในการ 
ป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้  การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสำคัญ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
                   ๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
                   ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
                   ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ  ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืน
หยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
                   ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓



 

ส่วนที่  ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
           การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงโดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง  ทั้งนี้กำหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 

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 สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานาๆ ครั้ง 

 

              ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง   โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่
ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ล˚าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 

๔



 

 
                   ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

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

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

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง               

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) ๔–๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ำ (Low) ๑–๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  
                                                         โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ    (Likelihood x Impact) 



 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
                     กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลด
มูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
คือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
                     การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้าน
ตาขุนวิทยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือระดมความคิดเห็นของทีมบริหาร และผู้แทนของแต่ละกลุ่มงานในสำนักงานฯ  มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Oraganizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถกำหนด
มาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
                      การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใน
การปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 
                         ๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่   
                             เพียงพอ
 ๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชน สาธารณชน ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม   

    จรยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด 
    มั่นในหลักธรรมาภิบาล

                            เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้
ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
                            โรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยาได้สรุปความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  จำนวน  ๔  ประเด็นหลัก ที่ได้จากการระดมความคิดเห็น  ประกอบด้วย 
                            ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
                            ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
                            ๓. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 
                            ๔.  การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
 
 
 
 

๖ 
 



 

๓. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้าน
ตาขุนวิทยา 
        ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
         - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลา และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
         - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
         - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การเอ้ือประโยชน์
หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ญาติพ่ีน้อง 
         - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อองค์กร 
และบุคคล 
          - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับ
ตนเองและผู้อื่น 
          - กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
          - กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการ
ตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน 
         ๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
          - การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
          - การเบิกค่าตอบแทน ไม่เป็นไปตามความจริงกับเอกสารหลักฐาน 
          - การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
          - การบันทึกบัญชีรับ–จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน 
          - การใช้รถราชการ ไปงานส่วนตัวของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน 
          - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
          - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
          - การรับ–จ่ายเงิน โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
          - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามโครงการ 
          - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
          - การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานหน้าที่ต่างๆ  โดยใช้ความสนิทสนมส่วนตัวมากกว่าผลงาน/ประสบการณ์ 
          - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่มีสิ่งของมาเพ่ือให้ตรวจรับ และสิ่งของไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
         ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
          - เกิดความเสียหายสูญเสียด้านงบประมาณ 
          - เกิดความเสียหายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของตนเอง 
          - เกิดความเสียหายด้านระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
          - เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
          - เกิดความเสียหายด้านระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
          - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่กระทำผิดในทางมิชอบ 

 
๗ 



 

      ๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
                 (๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
 - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา ทีมบริหาร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
- การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมให้ดำรงตนอย่างมีวินัย  
  ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

                     - การสร้างความตระหนักร่วมกันในโรงเรียนเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์กลไกการบริหารจัดการ 
                       บ้านเมืองที่ดี 
                 (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
                      - การจัดทำคู่มือการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกัน 
                        ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
                      - การแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
                      - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
                        และต่อเนื่อง 
                      - การจัดชอ่งทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
                        ในโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ที่หลากหลายช่องทาง 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                        เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความ
เสี่ยงต่อกิจกรรม  หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบ
ว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
                        โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้สรุปความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นและจำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  จำนวน  ๔  ประเด็นหลัก 
 

ตารางท่ี 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 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๒ ๔ ๘ (๔) 

 
๘



 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 
                     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
                     จากแผนภูมคิวามเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล˚าดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน) 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ลำดับ ๓ (สูง = ๙ คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 

 
                       จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

๙ 

ควา
มรุน

แรง
ของ

ผลก
ระท

บ 
(Im

pac
t) 

๕        (๒) (๑) 

๔  (๔)    

๓       (๓)   

๒      

๑      

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 



 

         ตารางที่ ๓  ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงจำแนกระดับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

      เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

      เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ 

- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทาง 
ราชการในเรื่องส่วนตัว 
 

      ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

      ต่ำ (Low) ยอมรับความเสี่ยง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

๑๐



  

 ๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยท่ีจะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด˚าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

๑. กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

๕ ๕ ๒๕ ๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซ้ือจัด
จ้าง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๒. ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการ   
บุคลากรเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ
จัดซ้ือจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
๓. ควบคุมกำกับ ดแลให้ข้าราชการ   
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผิดชอบด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซ้ือ
จัดจ้างรายไตรมาสโดยผู้อำนวยการกลุ่มรบ
รองข้อมูล รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ช้ัน 
๔. ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการ   
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ทุกครั้ง  รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ผู้
เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้างแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการ 

     
 

    กลุ่ม 
บริหารงาน 
การเงินและ  
สินทรัพย์ 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    

๑๑ 



   

 
 
ปัจจัยท่ีจะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

๒. การเบิกจ่าย 
งบประมาณไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

๔ ๕ ๒๐ ๑. ควบคุมกำกับ ดูแลข้าราชการ บุคลากร 
และเจา้หน้าท่ีให้ปฏิบตัิตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย 
ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนด 
อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ 
บุคลากร และเจา้หน้าท่ีให้ปฏิบตัิตาม 
มาตรการด้านคณุธรรมและความโปร่งใส 
อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่ม 
บริหารงาน 
เงินและ 
สินทรัพย์ 

     
     
     

๓. การใช้วัสด ุ
อุปกรณ์ของทาง 
ราชการในเรื่อง 
ส่วนตัว 
 

๓ ๓ ๙ ๑. จดัทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย/ ยืม
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเคร่งครดั 
๒. สรา้งจิตสานึกและค่านิยมในการ 
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี 

         กลุ่ม 
บริหารงาน 
เงินและ 
สินทรัพย์ 

 
 
 
 

๑๒ 



   

 
 
ปัจจัยท่ีจะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด˚าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

 

๔. การเอ้ือประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม  กำกับดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร  ปฏิบตัิตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใส  การเสริมสร้างคณุธรรม  
จริยธรรม  เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม  กำกับดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัตเิกี่ยวกับข้อรอ้งเรียน  
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
ประพฤติมิชอบ  เพื่อให้ยึดถือปฏบิัติ 
๓. ควบคุม  กำกับดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัตติามคูม่ือการทุจรติและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติ
มิชอบ ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมมาตรการในการสร้างจิตสำนึก
รังเกียจการทุจริต 

         กลุ่ม 
บริหารงาน 
เงินและ 
สินทรัพย์ 

 
 

๑๓



  

 

ส่วนที่  ๓ 
ผลการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๓.๑ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
      ๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน โดยไม่ตั้งใจและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
      ๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือมีการกำหนด
มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในหน่วยงาน 
      ๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหารและการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น  และเพ่ือให้
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ  และมุ่งสู่องค์กรปลอดจากการทุจริต 
๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
       ๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทุกกลุ่มงานที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน  ทำให้บางงานยังมีความเสี่ยง
ด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม/โครงการ 
       ๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่
ล่าช้าทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 
       ๓. หนว่ยงานไม่ให้ความสำคัญหรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดข้ึนที่จะส่งผลต่อบุคลากรหรือองค์กร จึงเกิดการเพิกเฉย
หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง 
๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๑. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
       ๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุง 
แก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยเพิ่มข้อมูลการเบียดบังเวลาราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้วัสดุอุปกรณ์การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคู่มือและครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 
       ๓. กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องชัดเจนเพิ่มมากข้ึนในรายละเอียด การปฏิบัติงานใน
ด้านต่างๆ รวมถึงกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
หน่วยงานในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต 
      ๔. เร่งดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร  ทราบในเรื่องการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      ๕. สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้บุคลากรไม่โกง  ต่อต้าน
การทุจริต 
      ๖. สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 
 

๑๔



  

 

 


