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ค าน า  
รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันการทุจริตประจ าปี โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564)และเป็นไป ตาม
แนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง 1 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทางประกอบด้วย 1) สร้าง
จิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ3) เสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต 

รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันการทุจริตประจ าปี โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือส่วนท่ี 1 บทน าน าเสนอความเป็นมา การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บท
วิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียน (ITA) ส่วนท่ี 2 การ
ด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนา 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจ าป ีโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จนส าเร็จเพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ลดน้อยลง 
 
 
 

 

                                                                                      โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 

interest : COI) หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว และก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา  
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใ ช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิด
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกด้วย   

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
2. ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 
  2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึงความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธ์ กิ จ ในภาพรวม ท่ี เกิ ดจาก เป ล่ียนแปลงของสถานการณ์และ เห ตุการ ณ์ภายนอกท่ี ส่ งผลต่อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย
กลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 
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          2.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ 
  2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับข้ันตอน
การด าเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงานเพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
  2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกบั
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา 
ท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
3. สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ 
  3.1 ปัจจัยภายใน เช่นนโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรและการ
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  3.2 ปัจจัยภายนอกเช่นกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 การวิ เคราะห์ความเ ส่ียงเกี่ ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในครั้ งนี้น า เอาความเ ส่ียงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ การ
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ทราบถึงความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นและขอบเขตความเส่ียงการทุจริต 
  1. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
  2. ความเส่ียงการทุจริตจากการใช้งบประมาณ 
  3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ 

ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัด
ท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความ

เส่ียงต่างๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเส่ียง โดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสท่ี
จะเกิดความเส่ียง(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็น ตัวเลข หรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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   ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น4ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเส่ียง 
สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว       
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 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียน 

บ้านพรุใหญ่ 

โรงเรียนบ้านบ้านพรุใหญ่ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้ 
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องการใช้วัสดุ 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 

2) โดยมีงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- เบิกวัสดุซ้ าซ้อนในงานโครงการ 

- การน าทรัพย์สินทางราชการไปใช้งานส่วนตัว 

- การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) ความเสียหายที่จะะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- หน่วยงานส้ินเปลืองงบประมาณ จากการเบิกซ้ าซ้อน 

- หน่วยงานสูญเสียงบประมาณ /บุคคลมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานน้อยกว่าส่วน
ตน 

- หน่วยงานไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ 

- การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ให้งานพัสดุด าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

- น าระเบียบตามแบบแผนของทางราชการมาใช้อย่างเคร่งครัด 

- ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับสภาพปัญหา 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 6 เดือนแรกของ 

ปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ก าหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. การใช้วัสดุซ้ าซ้อนในงานโครงการ 

2. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ 

ของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความ 

เส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การใช้วัสดุซ้ าซ้อนในงานโครงการ 3 1 3 (2) 
2 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 4 2 8 (1) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

5      

4      

3   (1)   

2      

1   (2)   
 1 2 3 4 5 

  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเ ส่ียง  
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ล าดับ 1 (ปานกลาง Medium = 8 คะแนน) 
การใช้วัสดุซ้ าซ้อนในงานโครงการ ล าดับ 2 (ต่ า Low = 3 คะแนน) 
 
จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 2 ระดับ คือ ปานกลาง และต่ า 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
     เส่ียงปานกลาง 
(Medium) 

ยอมรับเป็นความเส่ียง แต่มีมาตรการ
ควบคุม 

การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 

     เส่ียงต่ า (Low) ยอมรับเป็นความเส่ียง การใช้วัสดุซ้ าซ้อนในงานโครงการ 
 
3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปัจจัยที่จะเกิด 

ความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 64) 

การใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการ 

4 2 8 การติดตาม 
การด าเนินงาน 

เป็นไปตาม 
แผนประจ าปี 

  งานแผน 
และงาน 

งบประมาณ 
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ส่วนท่ี 3 

การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  แนวทางการป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
1.1 จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
โดยแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดท าเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
1.2 การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
นางสาวจุฑาภรณ์ เช้ือเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้แสดงเจตจ านงสุจริตโดยมีเจตนารมณ์ 

และค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็น 
แบบอย่างให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านพรุใหญ่รับทราบและเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีและการปฏิบัติตน
เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

1.3 การแสดงสัญลักษณ์ของผู้บริหาร 
นางสาวจุฑาภรณ์ เช้ือเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมี
ความตระหนักและค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

1.4 เผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไปรับทราบเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่  ได้ประกาศเจตจ านงสุจริต ของนางสาวจุฑาภรณ์ เช้ือเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียน 

โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์  www.banpruyai.ac.th    รวมทัง้ท าข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตจ านงและท ารูปภาพ
สัญลักษณ์ของหน่วยงานเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

ท่ี 12/2565 
เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 

ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

------------------------- 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินการจัดท าแผนปฎิบัติการ

ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ.2560– 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ ต้านทุจริต” ( Zero Tolerance & 
Clean Thailand ) เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากล และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้สูงกว่าร้อยละ 50 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จึงได้ก าหนดจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ความเส่ียงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

ท้ังนี้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะก่องให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการสร้าง
จิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต อีกท้ังยกระดับดัชนีตัวชีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ
โรงเรียนบ้านบ้านพรุใหญ่ให้สูงขึ้น    
           เพื่อให้การด าเนินการในการจัดท า รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง ด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  2565 ของโรงเรียนบ้านพรุ
ใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เพื่อรองรับและยกระดับดัชนีตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ให้สูงขั้น จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  
2565 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ประกอบด้วย 
 1. นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางลาวันดี          บัวบาน    ครู   กรรมการ 
 3. นางสาวสมสวย     บุญโชติ   ครู   กรรมการ 
 4. นางสาววาสนา     ปานพรม   ครู   กรรมการ 
 5. นางสาวช่อทิพย์    จ าปา   ครู   กรรมการ 

6. นายธวัชชัย        สุเหร็น   ครู   กรรมการ 
 7. นายภัทรชนน     คงนคร   ครู   กรรมการ 

8. นายปรีชา         ตู้ด า    ครู   กรรมการ 
 9. นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์   ครู   กรรมการ 
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10. นางสาวอุใหม่      สัญกูล   ครู  กรรมการ 

 11. นางสาวสุดารัตน์  เพชรสุทธิ์   ครู  กรรมการ 
12. นางสาวสุปราณี   พินิจทรัพย์   ครู  กรรมการ 
13. นางหนึ่งหทัย     ปานทอง   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ได้ร่วมกันปฎิบัติหน้าท่ีวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดท าแผนปฎิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
 

                                  ส่ัง  ณ วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

                               
                                                                                                   (นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่
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การประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
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