
 



 

ค ำน ำ 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

ได้ด าเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยง  ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือ
ก าหนดวิธีการและมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนด เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
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สว่นที ่1 
บทน า  

 
1. หลกัการและเหตผุล  
 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา  ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ  ส่วนรวม 
และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่  สูญเสียไป
อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืน  ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยัง
พบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา 
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน
ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิ
บาลและ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร  
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน
ที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย  
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์  
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ขององค์กร  
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 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ  
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม 
และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่  
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่าง 
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ  
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร  

และ การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็น
ต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง  
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคล นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึง ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กร ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาด การตัดสินใจที่ เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความ 
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท า ให้ เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือ น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา 
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้  จะช่วยให้โรงเรียนชุมชน
บ้านฝาง ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ เป็นเหตุท าให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี 
จริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต  
ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระท าผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือทราบผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน  
การปฏิบัติงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

2. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการ  
บริหารจัดการความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ  
ผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
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สว่นที ่2 
การวเิคราะหค์วามเสีย่งทีอ่าจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้นในการปฏบิัตงิาน 

ของโรงเรยีนชมุชนบา้นฝาง 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 

ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่  
ชัดเจนได้  
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล 
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 
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ตารางระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียน
ชุมชนบ้านฝาง 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
-  กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
-  กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอ้ือ

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
-  กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง  
-  กระบวนงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
-  การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ อาจมีการน าวัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว  
-  การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว  

ความรุนแรงของผลกระทบ (Inpact) 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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-  การจัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
-  การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณอาจเอื้อประโยชน์ให้กับเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง คนรู้จัก  
-  การน าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้  
-  การใช้เวลาราชการไปท าธุระส่วนตัว  
-  การกระท าที่เกิดการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
-  การคัดเลือกผลงานเพ่ือเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลหรือเข้าแข่งขัน อาจมีการเอื้อประโยชน์ในการให้ 

พวก พ้อง เครือญาต ิ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
-  สูญเสียงบประมาณ  
-  ได้วัสดุอุปกรณ์ หรือคุณภาพของงานที่จ้างมีคุณภาพต่ ากว่าที่ควรจะเป็น  
-  เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
-  เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
-  การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
-  เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  
-  จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
-  การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  
-  อบรมให้ความรู้ ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
-  การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
-  การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
-  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจ าปี พ.ศ. 2565  
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  
1. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับต าแหน่งหรือความดี ความชอบ  
2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  
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3. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว  
4. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ  
เสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ ทับซ้อนได ้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง 

โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับโรงเรียนชุมชนบ้าน
ฝาง ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   แผนจัดการความเสีย่งป้องกันผลประโยชนท์บัซ้อน 
                          ของโรงเรยีนชมุชนบา้นฝาง 
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แผนจดัการความเสีย่งปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 
 

ปจัจยัทีจ่ะเกดิความ
เสีย่ง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนนิการ ผู้รบัผดิชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดบั 
ความ
เสีย่ง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4  
ม.ค.65 ก.พ.

65 
ม.ีค.65 เม.ย.65 พ.ค.

65 
ม.ิย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65  

1. การกระท าที่เกิด
การละเลยไม่ ปฏิบัติ
ตามหรือท าตามกฎ 
ระเบียบของ ทาง
ราชการ 

3 4 12 1. ก าชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ 
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อตระหนักถึง 
ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน  
3. เผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายขึ้น  
4.ควบคุม ก ากับ ดูแลการให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อย่างเคร่งครัด 

          
 
ทุกกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. การใช้อ านาจ
หน้าที่เรียกรับผล 
ประโยชน์เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงการเลื่อนระดับ
ต าแหน่งหรือความด ี
ความชอบ 

3 3 9 1. แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณา จากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลดูแลการด าเนินการตาม 
คู่มือการด าเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อย่างเคร่งครัด 
เพื่ อ ให้  ข้ าราชการปฏิ บั ติ หน้ าที่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถไม่ มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติมิ ชอบ เพื่อให้มีการยึดถือ
ปฏิบัติที่ดี  
3. ควบ คุม  ก ากั บ  ดู แล ให้ ข้ า ราชการและ 
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อย่างเคร่งครัด 

          
 
ทุกกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3. การเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้องใน การ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 4 8 1. ควบ คุม  ก ากับ  ดูแลให้ ข้ าร าชการ และ 
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ 
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ 
ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ 
ยึดถือปฏิบัติ  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัด 
จ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ 
เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง 
แนวทางและมาตรการในด่ า เนิ นการสร้าง 
จิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุก 
รูปแบบ 

          
 
ทุกกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการไป 
ใช้ในเร่ืองส่วนตัว 

1 5 5 1. แจ้งแนวปฏิบัติมาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ 
ทางราชการ  
2. จัดท าบัญชีการเบิกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์  
3. ควบคุม ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตาม 
มาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด  
4. ควบคุม ก ากับดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากรใน 
ส านักงานเขตปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
ประมวลจริยธรรมของส านั กงาน เขตพื้ นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
5. จัดประชุมแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน 

          
 
ทุกกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

บัน                            บนัทึกขอ้ความ 
 

สว่นราชการ   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ที ่ 04025.09.01/031         วนัที ่ 17 พฤษภาคม  2565 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแนวทางการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐตามกรอบการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยคว่าม
เป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และมีประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดปะโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ 

 ดังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เละแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาและพบ
บ่อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแนวทางการจัดการความเสี่ ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2565  เป็นไปด้วยความร้อยเสร็จตามก าหนดเวลา 

 จึงเรียนมาเพ่ือเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความนี้แจ้งบุคคลที่มีตามค าสั่งทราบและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ 

รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 

 

                                                    (ลงชื่อ)   
                         (นางสาวดาริน  ทนทาน) 
                                                                             หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

                                                     (ลงชื่อ)  
                    (นางกิตติยา  คนล ้า) 
                                                                                    เจ้าหน้าที่ 
        
 

           -  ทราบ 
 
 

               (ลงชื่อ)  
               (นายเพชรสมทรง  บ้ารุงบ้านทุ่ม) 
                      ผู้อ้านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
ที ่ 8 / 2565 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 

............................................................................................................................. .................................................
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามกรอบการพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรมมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการ
อ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงบริการสาธารณะดัวยความเป็นธรรม ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมี
มาตรฐานมีประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การ
รับสินบน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างเท่าทันสถานการณ์  

 ดังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เละแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาและพบ
บ่อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแนวทางการจัดการความเสี่ ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2565  เป็นไปด้วยความร้อยเสร็จตามก าหนดเวลา 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
    1. นายเพชรสมทรง  เพชรสมทรง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง      ประธานกรรมการ 
 2. นายวิทยา  แสนแป้   รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง     รองประธานกรรมการ 

3. นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ        กรรมการ 
4. นางสาวณหทัย ใจบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                                กรรมการ 
5. นางสาววิลาวรรณ งามชัยภูมิ  หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ              กรรมการ 
๖. นางกานต์พิชชา  หาปู่ทน  หัวหน้ากลุ่มงานระดับปฐมวัย                                กรรมการ 
๗. นายสมศักดิ์ หาปู่ทน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล             กรรมการและเลขานุการ 

 
  มีหน้าที่  อ านวยการ วางแผน ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ก ากับดูแล และแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ต่าง ๆ แก่คณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทฺธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
 



 

 

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
    1. นายเพชรสมทรง  เพชรสมทรง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง      ประธานกรรมการ 
 2. นายวิทยา  แสนแป้   รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง     รองประธานกรรมการ 

3. นางสาววิลาวรรณ งามชัยภูมิ  ครู อันดับ คศ.๑                  กรรมการ 
4. นางสาวดาริน ทนทาน   ครู อันดับ คศ.3                   กรรมการ 
5. นางกฤติยา หาญสุริย์   ครู อันดับ คศ.๓         กรรมการ 
6. นางกิตติยา คนล้ า    ครู อันดับ คศ.๓         กรรมการ 
๗. นางจิราภรณ์  พรมสีแก้ว   ครู อันดับ คศ.1         กรรมการ 
๘. นางอุษนีย์ ทองอินทร์           ครู อันดับ คศ.1          กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้าที่  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแนวทางการจัดความเสี่ยง การทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความ สามารถและให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 
    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 

               (ลงชื่อ)  
               (นายเพชรสมทรง  บ้ารุงบ้านทุ่ม) 
                      ผู้อ้านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หนังสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
 

เรยีน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง   ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  ด้วยวิธีการที่โรงเรียนชุมชนบ้านฝางก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผลว่า การด าเนนิงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน การด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับมติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกล่าวของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอส าหรับปีสิ้นสุด  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

 
งานบริหารวิชาการ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
- การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
3. มีแผนพัฒนาการศึกษาและโครงการที่เกี่ยวข้อง 
4.  ส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
5.  ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 
งานบริหารทั่วไป 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
- การใช้ห้องส้วม 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
- รื้อถอนห้องส้วมแล้ว  แต่รองบประมาณเพ่ือท าห้องส้วมใหม่แทนอันเดิมที่รื้อถอนไป 

 
 

                                                        ลายมือชื่อ 
                                                                            (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม)                                                   

                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 



 

 

แบบ ปค. 4 

 
                                          โรงเรยีนชมุชนบา้นฝาง  

                                   รายงานการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
                     ส าหรบัระยะเวลาด าเนนิงานสิน้สดุ ณ วนัที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
 

ผลการประเมนิ / ขอ้สรปุ 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
           หน่วยงานมีการยึดมั่นในคุณค่าของความ
ซื่อตรงและจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระ
ทางการบริหารและก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีโครงสร้างองค์กรสายการ
บั งคับบัญชา อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมมีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

     
           โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี   โดย
ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีทักษะความรู้ ความสามารถ ความ
ซื่อตรงและจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนมีการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายวิธี
บริหารด้านบุคลากร รวมทั้ งกลไกกาติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานช่วยให้การด าเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็น
ที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 

2.  การประเมนิความเสีย่ง 
             หน่วยงานก าหนดวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กร ได้อย่างชัดเจน เพียงพอ มีการระบุความเสี่ยง
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการ จัดการความเสี่ยง 
พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการ
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ต่อระบบการควบคุมภายใน 

 
          โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  มีการประเมินความเสี่ยง และมีการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ การระบุปัจจัยเสี่ยง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง การก าหนดวิธีการควบคุม
เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งได้จัดท าแผน และด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 

3.  กจิกรรมการควบคมุ   
                หนว่ยงานก าหนดกิจกรรมการควบคุมและ
พัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยก าหนด
เป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏบิตัิงาน เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริงและลดความเสีย่งในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 
         โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง   มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ  
เหมาะสม โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน มีค าสั่งมอบหมายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้รวมทั้งมีการ
รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน 



 

 

 
องคป์ระกอบการควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 

(2) 
4.  สารสนเทศและการสือ่สาร   
       หน่วยงานมีการจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในควบคุมภายในที่ก าหนด มีการสื่อสารภายใน
เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มี
ต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุน ให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด และมีการสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

 
            โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับ
สารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม มี
ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้อ ง เรี ยน ร้อ งทุ ก ข์ และ เว็บ ไซด์ เพื่ อสื่ อส ารกั บ
บุคคลภายนอก  แต่อย่างไรก็ตามการจัดท าข้อมูลสารสนเทศยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

5.  กจิกรรมการตดิตามผล    
           หน่วยงานมีการพัฒนาและด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
ก าหนด  เพื่ อ ให้ เกิ ดความมั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารป ฏิ บั ติ ต าม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้งประเมินผลและ
สื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทัน เวลาต่ อฝ่ ายบริหารและผู้ ก ากับดู แล  เพื่ อสั่ งการให้
ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

 
         โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน เป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมทั้งน าผลการติดตามและการ
ปรับปรุงรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง 
มีการก าหนดแผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไข
ข้อบกพร่องทันท ี

 
ผลการประเมนิโดยรวม   
    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง   ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบิัติการควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
เพียงพอเหมาะสม  แต่อย่างไรกต็ามยังมีบางประเด็นท่ีมีความเสี่ยงสูงอยู่  จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ 
ปค.5 ด้วยแล้ว 
 
 
                                                         ลายมือช่ือ  
                                                                                            (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม)                                                   

                                                                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นฝาง 
                                                                       



 

 

 
 รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุด 30 กนัยายน 2565 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของรฐัหรอื

ภารกจิตามแผนการด าเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค ์
(1) 

 
ความเสีย่ง 

 
 

(2) 

การควบคมุภายใน 
ทีม่อียู ่

 
 

(3) 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

(4) 

ความเสีย่ง 
ทีย่งัมอียู ่

 
 

(5) 

การปรบัปรุง 
การควบคมุภายใน 

 
 

(6) 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 

(7) 

งำนวิชำกำร 

วัตถุประสงค ์

        เพื่อให้ครูมีความรู้ มีทักษะและความสามารถ
ในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 

        เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภยัในการใช้ห้อง
ส้วม 

-การใช้สื่อ 
นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
- การใช้ 
ห้องส้วม 

1. มีแผนพัฒนาการศึกษา 
2. มีโครงการ ส่งเสริมการ 
ใช้ส่ือ 
3. ครูจัดกิจกรรม น าสือ่ไป 
ใช้ในการจัดการเรียนรู้             
4. สร้างความตระหนักและ
ให้ครูเห็นความส าคัญใน
การใช้สื่อ 
 
1. รื้อถอนห้องส้วมแล้ว 
2. สร้างความตระหนักใน
การใช้ห้องส้วมให้ถกูต้อง
และปลอดภยั 

1. ได้เพียงพอ  
มีประสิทธิผล 
2. ไดเ้พียงพอ  
มีประสิทธิผล 
3. ได้เพียงพอ  
มีประสิทธิผล 
4. ไม่ได้เพียงพอ   
ยังมีปัญหาเกิดขึ้น 
 
1. รื้อถอนห้องส้วม
แล้ว แต่รอ
งบประมาณสร้าง
ทดแทนห้องส้วมที่รื้อ
ถอนไป 

ครูขาดความ
ตระหนักและไม่
เห็นความส าคัญ
ในการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

 
 

นักเรียนขาด
ความตระหนัก
ในการใช้ห้อง
ส้วม และห้อง
ส้วมไม่เพียงพอ 

ส่งครูเข้ารับการ
อบรม สัมมนา 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

 
 

รื้อถอนห้องส้วม
แล้ว 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 

 

                                                                              

  ลายมือช่ือ 

                                                                                                                                                              (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม) 
                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

 

แบบ  ปค. 5 



 

 

  โรงเรยีนชมุชนบา้นฝาง 

รายงานการตดิตามการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรอืภารกจิตาม

แผนการด าเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของ
หนว่ยงานของรฐั/วตัถปุระสงค ์

(1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 

 
(2) 

การควบคมุ 
ภายในทีม่อียู ่

 
 

 
(3) 

การประเมนิผล 
การควบคมุ 

ภายใน 
 
 

(4) 

ความเสีย่ง 
ทีย่งัมอียู ่

 
 
 

(5) 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ 

ภายใน 
 
 

               (๖) 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
 

 
            (7) 

วธิกีารตดิตามและสรปุผล 
การประเมนิผล/ขอ้คดิเหน็ 

 
 
 
            (8) 

งานวชิาการ 
วตัถปุระสงค ์
        เพื่อให้ครูมีความรู้ มี
ทักษะและความ 
สามารถในการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 

 

งานบรหิารงานทัว่ไป 
วตัถปุระสงค ์
 

        เพื่อให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในการใช้ห้องส้วม 

  

- การใช้ส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การใช ้
ห้องส้วม 

1. มีแผนพัฒนาการศกึษา 
2. มีโครงการ ส่งเสริมการ
ใช้ส่ือ 
3. ครูจัดกิจกรรม  
น้าสื่อไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้             
4. สร้างความตระหนักและ
ให้ครูเห็นความส้าคัญใน
การใช้ส่ือ 
 
 
 
 

1. รื อถอนห้องส้วมแล้ว 
2. สร้างความตระหนักใน
การใช้ห้องส้วมให้ถกูตอ้ง
และปลอดภัย 

1. ได้เพียงพอ 
 มีประสทิธิผล 
2. ได้เพียงพอ  
มีประสทิธิผล 
3. ได้เพียงพอ  
มีประสทิธิผล 
4. ไม่ได้เพียงพอ   
ยังมีปัญหาเกิดขึ น 
 
 
 
 
 

1.รื อถอนห้องส้วมแล้ว 
แต่รองบประมาณสร้าง
ทดแทนห้องส้วมเดิมที่รื อ
ถอนไป 

ครูขาดความตระหนกัและ
ไม่เห็นความส้าคญัในการใช้
สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนขาดความตระหนัก
ในการใช้ห้องส้วม และห้อง
ส้วมเก่าไม่ปลอดภัย 

ส่งครูเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รื อถอนห้องส้วมแล้ว 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการใช้ส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยี/ครูมีความ
ตระหนกัและเห็น
ความส้าคัญในการใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้าเนนิการรื อถอนห้องส้วม
แล้ว/รองบประมาณจัดสรร
เพื่อสรา้งห้องส้วมใหม่
ทดแทนที่รื อถอนไป 

   

  ลายมือช่ือ 

                                                                                                                                                              (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม) 
                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

แบบติดตาม ปค.5 


