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ค าน า 
 

  การด าเนินกิจกรรมเพ่ือขจัดความเสี่ยง  ในการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านหลังเขา  เกิดขึ้นจากโรงเรียนบ้านหลังเขา 
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยความเสี่ยง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการขัดกัน ระหว่างผลปะโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และ
ได้ด าเนินการและ ก าหนดมาตรการส าคัญ เร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความ 
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการขัดกันระหว่างผลปะโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ นี้มาก าหนดเป็นคู่มือมือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านหลังเขา อีกด้วย        
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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สารบัญ 
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ค าน า 
ส่วนที ่1 บทน า 

- หลักการและเหตุผล  
 

ส่วนที ่2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
  กับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
             (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  - ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
             (Risk Assessment for ๖ Conflict of Interest)  
   - แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ส่วนที ่3 การด าเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต 
 

ภาคผนวก 
  คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflictof 

interest:COI)หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว และก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชบ์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิด
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกด้วย   
  โรงเรียนบ้านหลังเขา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
2. ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้



 
 

และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การด าเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 
3. สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
  1. ปัจจัยภายในเช่นนโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  2. ภายนอกเช่นกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ
สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนบ้านหลังเขา 



 
 

ทราบถึงความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  
  1. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตจากการใช้งบประมาณ 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์
ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนบ้านหลังเขา 

 โรงเรียนบ้านหลังเขามีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1.1 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  1.2 กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ งส่งผลกระทบ
ทางลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  1.3 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น 
การเอ้ือประโยชน์หรือการให้การช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.1 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
  2.2 ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่า 
  2.3 การเบิกจ่ายเงินเกินสิทธิ หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง 
   2.4 การจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ 
   2.5 การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
   2.6 การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ 
   2.7 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
   2.8 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   2.9 การด าเนินงานการป้องกันการทุจริต 
   2.10 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
   2.11 แผนการป้องกันการทุจริต 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 3.1 สูญเสียงบประมาณ 
   3.2 เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
   3.3 เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่ใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ 
ด้วยหน้าที ่
   3.4 เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีส าหรับคนรุ่นหลัง 



 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านหลังเขา ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 
 1. การใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
   2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   3. การเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  4. การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการเพ่ือประโยชน์ 

ส่วนตน 
1 2 2 (1) 

2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ 1 2 2 (2) 
3 การเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 1 1 1 (3) 
4 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 1 1 1 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การทรัพย์สินและเวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ล าดับ 1 (ต่ า = 5 คะแนน) 

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 2 (ต่ า = 5 คะแนน) 

การเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 3 (ต่ า = 3 คะแนน) 

การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ล าดับ 4 (ต่ า = 3 คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับความเสี่ยงสูง ปาน
กลาง และต่ าโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านหลังเขา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 มีดังนี ้

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
     เสี่ยงสูง (High) - - 
     เสี่ยงสูง (High) - - 
     เสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

- - 
 

     เสี่ยงต่ า (Low) ยอมรับเป็นความเสี่ ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุม 

- การทรัพย์สินและเวลาราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
- การเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-   ก า รจั ดท า แผนการ ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี 



 
 

ส่วนที่ 3 
การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

     โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้พิจารณาและก าหนดแนวทางเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิด
การสูญเสียงบประมาณ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ
ด้วยหน้าที่ เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน โดยได้ก าหนดกระบวนงานและกิจกรรมเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การเสริมสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนบ้านหลังเขา รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
  1.1 การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนบ้านหลังเขา 
  1.2 การแสดงสัญลักษณ์ของผู้บริหาร 

  นางบุรินทร์ นุ่นขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา น าข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียน
บ้านหลังเขา ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมี
ความตระหนักและค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
 

 
 
2. การป้องกันเหตุหรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อหน่วยงาน 

2.1 จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด 
2.2 ก าหนดมาตรการสร้างเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.3 การประเมินความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางป้องกันความเสี่ยงการด าเนินงาน 
2.4 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 
 
 



 

 
2.5 จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการด าเนนิงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านหลังเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านหลังเขา 

ที่ 16/2564 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

------------------------- 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้โรงเรียนบ้านหลังเขา ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต” ( Zero Tolerance & 
Clean Thailand ) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้สูงกว่าร้อยละ 50 โรงเรียนบ้านหลังเขา   จึงได้ก าหนดจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านหลังเขา ทั้งนี้เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต อีกทั้งยกระดับดัชนี
ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหลังเขาให้สูงขึ้น    
           เพ่ือให้การด าเนินการในการจัดท า รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์    
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  2564 ของโรงเรียน
บ้านหลังเขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เพ่ือรองรับและยกระดับดัชนีตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของโรงเรียนบ้านหลังเขาให้สูงขั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ  2564 ของโรงเรียนบ้านหลังเขา ประกอบด้วย 
 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 3. นายประสาร  ทองปรวน  คร ู   กรรมการ 
 4. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย    คร ู   กรรมการ 
 5. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์    คร ู   กรรมการ 



 

 6. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ    คร ู   กรรมการ 
 7. นางสุพรรษา  โอมแก้ว    คร ู   กรรมการ 
 8. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล   คร ู   กรรมการ 

9. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสุภาวดี  ชูมณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านหลังเขา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 

  สั่ง  ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 
           (นางบุรินทร์  นุ่นขาว) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


