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คำนำ 
 

  รายงานผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ปี 2563 ของศูนย์เรียนรวมโรงเรีนไผ่งามวิทยา นี้  จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ใน ศูนย์เรียนรวมโรง
เรีนไผ่งามวิทยา มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน  ขับเคลื่อนกลยุทธ์
สู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงประมวลผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใน
ปจัจัยเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในความรับผิดชอบ มีคุณภาพ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  สามารถป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อองค์กรได ้
 
 

ศูนย์เรียนรวมโรงเรีนไผ่งามวิทยา 
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  ส่วนที่  1 
สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความตอ้งการ 

 
 

 

1. สภาพทั่วไป 
1.1  ที่ตั้ง        

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  
เขต 3  ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ ให้บริการจัดการ
เรียนการสอนในระดับขยายโอกาสตั้งแต่ชั ้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองมาย 
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดดลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ 5  อยู่ห่างจากจังหวัดลำปางขึ้นไปทางทิศเหนือ ตาม
เส้นทางถนนสายลำปาง – แจ้ห่ม   ประมาณ 45 กิโลเมตร  

        อาณาเขตติดต่อของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา  
              ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อบ้านชาวบ้านไผ่แพะ 
                ทิศใต้             มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านชาวบ้านไผ่แพะ 
                ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อกับถนนสายแจ้ห่ม-ลำปาง 
                ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านชาวบ้านไผ่แพะ 

  ลักษณะภูมิประเทศ 

            สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา  ประกอบด้วย เขาและที่ราบเชิงเขา เขต
ตำบลเมืองมาย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 14 ไร่ สภาพของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีป่าไม้ล้อมรอบ พ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 
90 ของพื้นที่ทั้งหมด มีที่ราบลุ่มบริเวณที่ราบใกล้แม่น้ำเป็นบางส่วน มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำ
ไม่ต๋า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
  ลักษณะภูมิอากาศ 

            จากลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ จึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี
ฤดูร้อนร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว  มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 41.6 องศาเซลเซียส  เฉลี่ยต่ำสุด 10.5 องศา
เซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,105.0 มิลลิเมตรต่อปี  ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู  คือ 
  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณต้นเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก
เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน 
  ฤดูฝน  เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นมาก           
ช่วงที่มีอากาศหนาวจัดคือเดือนมกราคม 
 

1.2  ข้อมูลพื้นฐาน  
         โรงเรียนในศูนย์ประกอบด้วย จำนวน 4 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนไผ่งามวิทยา,
โรงเรียนบ้านแม่เบิน,โรงเรียนบ้านนางาม,โรงเรียนบ้านนาไหม้ 

      -  เปิดสอนชั้นอนุบาล – ชั้น ม.ต้น      
   

        ด้านการปกครอง 
         ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา  มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตปกครอง ตำบลเมืองมาย  อำเภอ 

แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
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        ด้านการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนในระดับขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้น จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น                                                          227              คน 
• ผู้อำนวยการโรงเรียน               1  คน 
• ข้าราชการครู                19  คน 
• ครูธุรการ             4  คน 
• นักการภารโรง            4  คน 
• แม่บ้าน             1         คน 
• รวม       29  คน 

(ข้อมูล  ณ เดือน กรกฏาคม 2563)    
 

2. ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการพัฒนา 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)  ของศูนย์เรียนรวมโรงเรยีนไผ่งามวิทยา ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน  ปรากฏดังนี้ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  โดยวิเคราะห์แบบ C-PEST 
C : ด้านพฤติกรรมของลูกค้า 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
1. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
2. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนและภาครัฐบาล  เป็นภาคีเครือข่ายที่ดี 

ในการส่งเสริมสนับสนุน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่มีฐานะดี มีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ส่งผล
ให้จำนวนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนลดลง 
  2. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีจำนวนมาก ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
  3. ประชาชนมีความรู้ในด้านกฎหมายการศึกษาน้อย ยังไม่เห็นความสำคัญเท่าท่ีควร ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

P : ด้านการเมืองและกฎหมาย 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  และพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561  กำหนดให้ประชาชนทุกคน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 12 
ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

2. การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยน 
การบริการทางการศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีดี 
  3. นโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  แผนกระทรวงศึกษาธิการ
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สนับสนุนและเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

4. นโยบายรัฐบาลกำหนดให้มีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
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ในการจัดการศึกษา ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
5. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณโดยอิงยุทธศาสตร์ชาติ (SPBB)  มีความชัดเจนในการกำหนด 

ตัวชี้วัดในการพัฒนา 
6. รัฐบาลกำหนดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปรับเปลี่ยนบ่อย ขาดความต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อ 
การกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา 

2. นโยบายของหน่วยเหนือ ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ได้ 
ไม่ครอบคลุม 
  3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546 การ
ดำเนินการไม่เป็นไปตามประกาศที่กำหนดไว้ ทำให้เด็กตกหล่นและขาดโอกาสทางการศึกษา 
 

E : ด้านเศรษฐกิจ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 

1. การปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น 
  2. โครงการสวสัดิการแห่งรัฐ ทำให้ผู้ปกครองมีรายได้มากขึ้น ส่งผลดีต่อการสนับสนุนการศึกษา 
ของนักเรียน 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานทำให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับบุตรหลาน 
 ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำ ฐานะยากจน การสนับสนุนการศึกษาได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ 
นักเรียนบางคนขาดโอกาสทางการศึกษา  

2. ไม่มีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ในท้องถิ่น  ทำให้เกิดภาวะการว่างงาน 
  3. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ปกครอง  ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
 

S : ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 

1. เป็นสังคมเกษตรกรรม มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้และเป็นต้นแบบ ส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2. สถาบันทางศาสนา  มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา   
3. สภาพชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตที่เอ้ือต่อ 

การจัดการศึกษา 
 ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. ปัญหาสิ่งเสพติดในชุมชน  เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อประชากรวัยเรียน 
2. อัตราการเกิดของประชากรลดลง  ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 
3. ค่านิยมด้านวัตถุ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้เรียน 
4. แนวโน้มครอบครัวมีอัตราการหย่าร้างสูง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน 
5. วิถีการดำรงชีวิตของชุมชน มีค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรม 
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T : ด้านเทคโนโลยี 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 

  1. การสนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้ 
และมีสื่อที่ทันสมัย 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การสื่อสารทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของชุมชน 
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน ให้มีความสะดวกและคล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้น 

3. เอกชนสนับสนุนระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียน ส่งผลให้เข้าถึงสื่อความรู้ทาง
การศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 
ประเด็นที่เป็นอุปสรรค  

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เกม อินเตอร์เน็ต ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ผู้เรียน  
  2. การใช้เทคโนโลยีที่ไม่คุ้มค่าต่อการจัดการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยวิเคราะห์แบบ 7S 
S1 : ด้านโครงสร้าง 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
1. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน เป็นระบบ  

  2. โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ  
  3. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่  ดำเนินงาน 
ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด  มีการกำหนดบทบาท คุณลักษณะ ความรับผิดชอบ มอบหมายงานชัดเจน 
 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. โรงเรียนขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
2. การดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังไม่เป็นระบบ ขาดบุคลากร    ในการขับเคลื่อน 

ขาดการประสานงาน ขาดการกำกับติดตาม 
 

S2 : ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ชัดเจน  และสอดคล้องกับบริบทของ 
หน่วยงาน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
  2. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยเหนือ โดยใช้กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3. การวางแผนการจัดการศึกษา เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4. กลยุทธ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีเป้าหมายที่ส่งถึงผู้เรียนโดยตรง 
 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. โครงการบางโครงการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีข้อจำกับด้านงบประมาณ ระยะเวลา 
และกลุ่มเป้าหมาย 
  2. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด 
รวมถึงขาดเครื่องมือที่ชัดเจน 
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S3 : ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

  1. โรงเรียนมีการกำหนดขั้นตอน แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีระบบ 
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รองรับการกระจายอำนาจ 
  2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ และมีระบบควบคุมด้านงบประมาณอย่างมีคุณภาพ การใช้
จ่ายเงินเป็นไปตามที่กำหนด 
  3. โรงเรียนมีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้  
บริหารอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง 

4. โรงเรยีน  มีระบบควบคุมใชว้ัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและเตม็ศักยภาพ 
  5. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ   
  6. โรงเรยีน มีระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย   
สนับสนุนการดำเนินงาน 
  7. โรงเรียนมีระบบการจัดตั้งงบประมาณ (ปร.4 ปร.5 ปร.6) อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. โรงเรียน มีระบบการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  9. โรงเรียน มีระบบการบริการที่ดี อำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและ มี
คุณภาพ 
 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. โรงเรียน ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพ 
2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือคลังข้อมูลของโรงเรียน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สะดวกต่อการใช้

งาน และทันต่อความต้องการใช้   
  3. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพ 

 4. การส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในหน่วยงาน (KM) ขาดการมีส่วนร่วมและไม่มีความต่อเนื่อง 
     5. ระบบงานสารบรรณของโรงเรียน ช้าและขาดความต่อเนื่อง 

 

S4 : ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารและบุคลากร มีความสามารถในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะการสั่งการ การควบคุมการจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงาน 

2. ผู้บรหิาร กระจายอำนาจตัดสินใจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้   
ความสามารถ และสมรรถนะที่กำหนด 

3. การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
  1. ผู้บริหารส่วนหนึ่ง ยังใช้การบริหารแบบเดิม  ยังไม่เป็นผู้นำทางวิชาการ  
  2. ผู้บริหารขาดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนำมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร 
  3. รูปแบบการบริหารจัดการของทีมบริหาร ไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน 
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S5 : ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ส่งเสริมวินัย  

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. บุคลากรในโรงเรียนมกีารศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

มาตรฐานวิชาชีพและบทบาทหน้าที่  
5. มีการส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการ 

ที่หลากหลาย 
 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
  1. อัตรากำลังครูในโรงเรียน ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการจัดการเรียนการสอน 
ครูย้ายบ่อย 
  2. ครูมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอน 
  3. อัตรากำลังของโรงเรียน ไม่เพียงพอกับภารกิจงาน เนื่องจากแนวโน้ม  การเกษียณอายุ
ราชการ และมีการย้ายออกเพ่ิมสูงขึ้น 
  4. การปรับอัตรากำลังลูกจ้างประจำของโรงเรียน (นักการภารโรง) ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการของโรงเรียน 
 

S6 : ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

1. บุคลากรมีศักยภาพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 
 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ ขาดความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาที่ใช้ในกลุ่มอาเซียน   
  2. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้าน ICT ด้านงานก่อสร้าง และ
งานวิจัยทางการศึกษา 
  3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความต่อเนื่องในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
  4. ครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT , O-NET) ตาม
เป้าหมายที่เขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด  
  5. ครูบางส่วนไม่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้และยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน 
  6. บุคลากรในโรงเรียน ไม่มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
 

S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่น 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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3. บุคลากรส่วนใหญ่มีค่านิยมในการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 
ทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ 
 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

1. ค่านิยมองค์กร ไม่มีการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน มีค่านิยมฟุ้งเฟ้อ 
  3. บุคลากรในโรงเรียน ขาดความเชื่อมั่น ขาดการประสานการทำงานที่ดีในการดำเนินงาน 
2. การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน 
  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
สภาพแวดล้อมภายนอก  และกำหนดเป็นกราฟได้ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก x คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C : ด้านพฤติกรรมลูกค้า 0.20 2.00 3.00 0.40 0.60 -0.20 
P : ด้านการเมืองและกฎหมาย 0.25 3.00 2.00 0.75 0.50 +0.25 
E : ด้านเศรษฐกิจ 0.15 3.00 2.00 0.45 0.30 +0.15 
S : ด้านสังคมและวัฒนธรรม 0.20 2.00 3.00 0.40 0.60 -0.20 
T : ด้านเทคโนโลยี 0.20 3.00 2.00 0.60 0.40 +0.20 

สรุปปัจจัยภายนอก 2.60 2.40  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 0.10 

 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก x คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 : ด้านโครงสร้าง 0.12 3.00 2.00 0.36 0.24 +0.12 
S2 : ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 0.12 3.00 2.00 0.36 0.24 +0.12 
S3 : ด้านระบบในการดำเนินงาน 
      ของหน่วยงาน 

0.17 3.00 2.00 0.51 0.34 +0.17 

S4 : ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรม 
      ในการบริหารจัดการ 

0.16 2.00 3.00 0.32 0.48 -0.16 

S5 : ด้านบุคลากร/สมาชิก 
      ในหน่วยงาน 

0.15 2.00 3.00 0.30 0.45 -0.15 

S6 : ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ 
      ของหน่วยงาน 

0.14 2.50 2.50 0.35 0.35 +0.00 

S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิก 
      ในหน่วยงาน 

0.14 2.00 3.00 0.28 0.42 -0.14 
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สรุปปัจจัยภายใน 2.48 2.52  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน -0.02 

   
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา ทั้งสภาพแวดล้อม

ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน พบว่าจะต้องดำเนินงานเพื่อยกระดับและพัฒนา  คุณภาพการศึกษาให้
ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0  เช่น 
การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ รักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิม
ศักยภาพนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ทักษะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน สร้างโอกาสให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง การพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ  ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้าน ICT  และทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ DLTV DLIT เพื่อการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการสารสนเทศ (Big Data) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการ
วางแผนบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

 
 ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยถือเป็นวาระสำคัญของชาติ
และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐลดความเสี่ยงต่อปัญหา การทุจริตประพฤติ
มิชอบในองค์กร 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของศูนย์เรียนรวม
โรงเรียนไผ่งามวิทยาได้วิเคราะห์กิจกรรมที่อาจจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรง สู่การกำหนดมาตรการ ใน
การควบคุมความเสี่ย ลดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน้าที่ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและยืดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน สร้างความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปฏิบัติราชการด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of interests) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯเป็นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดประโยชน์รวมถึงผลกระทบที่  
อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผล ประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุ่น แรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือ
จัดลำดับ ความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อไป โดยมีวิธีการโดยมีวิธีการดังนี้ 

1 กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
2 ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่ เหมาะสม

กับ ประเด็นความเสี่ยงนั้น 5 ระดับๆ เพ่ือให้ทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก 
(1) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
(2) ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดข้ึนจะก่อให้เกิดความ

เสียหายระดับใด 

ตารางที ่1 เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส(Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึน้เป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
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ตารางที่ 2 เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ผิดวินัย 
4 สูง เสื่อมเสียภาพลักษณ์องค์กร 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
3. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง(Degree Of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความสำคัญ ใน

การบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง(Likelihood) กับ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนด
เกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดั้งนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
............................................................(Likelihood x Impact) 

 
ตารางที3่ แสดงระดับของความเสี่ยง(Degree Of Risk) 

ระดับ ระดับความเสี่ยง  ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 – 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง(High Risk : H) 9 – 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 – 8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Lowา Risk : L) 1 – 3 คะแนน 

 
ตารางที่ 4 การแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน  
 ( 4 Quadrant) ในการแบ่ง 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง การแสดงสี 
    สัญลักษณ์ 

ต่ำ (Low) 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ปานนกลาง (Medium) 4 – 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี สีเหลือง 
   มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
เสี่ยงสูง(High) 9 – 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก(Extreme) 15 – 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ สีแดง 
   หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
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4 นำความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (RiskMap) 
การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (RiskMap) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา   ดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่จะเกิด ระดับความเสี่ยง 
1. ข้าราชการหรือคู่สมรสหรือเครือญาติ 

1 5 5 เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อ จัดจ้าง กับหน่วยงาน 
2.การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ ์ 

สาธารณูปโภคของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 4 3 12 
3.การกำกับติดตาม  และตรวจสอบการจัดซื้อ

จัดจ้างยังไม่เคร่งครัดเท่าท่ีควร 3 3 9 
4.การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัด

จ้าง 2 3 6 
5.การเอ้ือประโยชน์ในการคัดเลือกข้าราชกการ

คร ูและบุคลการทางการศึกษาในการรับรางวัล  3 2 6 
 

  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอนของการจัดซื้อจัดจ้างของ  ศูนย์เรียนรวม
ไผ่งามวิทยา ผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง เป็นความ เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้และในการดำเนินงานที่
ผ่านมายังไม่พบปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ เจ้าหน้าที่จึงยังไม่มีการกำหนด มาตรการเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงหรือลดความเสี่ย ทั้งนี้ฯ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและเกิดความตระหนักระมัดระวัง มิให้เกิด
เหตุการณ์มีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่   ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่
งามวิทยา จึงได้กำหนดแนวทางและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน รวมทั้ง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทาง ในการ
พิจารณาแยก ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ต่อไป 


