
1 
 

 
  ตราสัญลกัษณ์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินความเสี่ยง 

ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

ของโรงเรียนวัดเขียนเขต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                โรงเรียนวัดเขียนเขต 

 
 
 



2 
 

ค าน า 
 
                โรงเรียนวัดเขียนเขตได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียง ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึง่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ ๒๕๖3 
เพื่อน ำมำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน
วัดเขียนเขตในปีงบประมำณ ๒๕๖4 ตำมภำรกิจงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็กนักเรียนตำมภำรกิจ
สนับสนุนในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล แก่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ อัตรำจ้ำง ชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ   ท่ีอำจเกิดจำกผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ประกอบกับ เพื่อใหส้อดคล้องกับแผนแม่บทบูรณำกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์ในเชิงรุก เพื่อป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในปีงบประมำณ ๒๕๖4    

 
 
 

                               โรงเรียนวัดเขียนเขต 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.๑ หลักการและเหตุผล 
      

                              กำรมีผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง 
เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจ 
ในต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จนท ำให้เกิด 
กำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม  
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน 
สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน 
คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตต้ังแต่ระดับ
องค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ท่ีจงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิด 
โดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำร
บริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อน
ปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย  
              ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล โรงเรียนวัดเขียนเขต จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องมีกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในรอบปี เพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ท่ีอำจเกิดจำกผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ประกอบกับ เพื่อให้เป็นตำมยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย และมำตรกำรในเชิงรุก
ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ตำมแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ในเชิงรุก เพื่อป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในปีงบประมำณ ๒๕๖4  
 

๑.2 วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ อัตรำจ้ำง 
นักเรียนในสังกัด ได้สร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
 ๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม      
เป็นแบบอย่ำงท่ีดียืนหยัดท ำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 ๔. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน         
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  โรงเรียนวัดเขียนเขต จึงได้ด ำเนินกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนและน ำมำวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อพัฒนำงำนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖4 โดยใช้มำตรกำรในเชิงรุกให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น   
    การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเห ตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก          
กำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
    ประเภทของควำมเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี ้
        1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมท่ีเกิดจำกเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อ
กลยุทธ์ท่ีก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำง
นโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  
       2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล หรือ ผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร  
       3. ความเสี่ ย งด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเส่ียงเกี่ ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณ และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่
เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ 
กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
       4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน 
ควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรม
สัญญำ กำรร่ำงสัญญำท่ีไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน   
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                                                        ส่วนที่ ๒     
                                ภารกิจของโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 
                 โรงเรียนวัดเขียนเขต เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ท่ีมีหน้ำท่ี
ในกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด เพื่อให้เป็นไปรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักไทย พุทธศักรำช 
๒๕๖๐ ท่ีทุกคนมีสิทธิและเสรีภำพในกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมและมีคุณภำพ และพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่ม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยแบ่งอ ำนำจหน้ำท่ีในกำร
ด ำเนินกำร 
              ตำมภำรกิจหลัก และภำรกิจสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

๒.๑ ภารกิจหลัก 
โรงเรียนมีภำรกิจหน้ำท่ีในกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด เพื่อให้เป็นไปรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักไทย  
๒.๒ ภารกิจสนับสนุน  

นอกเหนือจำกภำรกิจหลักดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว โรงเรียนได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของภำรกิจ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มปีระสิทธิภำพ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๒.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัย ตำมมำตรฐำนวิชำชีพโดยมีค่ำนิยมและศักดิ์ศรีในกำรเป็นข้ำรำชกำรท่ีดี และตรงตำมควำมต้องกำร 

ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
๒.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร  

ลูกจ้ำงประจ ำ อัตรำจ้ำง ให้ได้รับค่ำตอบแทน สวัสดิกำร ขวัญ และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกัน 
กำรทุจริตและผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมจำกกำรปฏิบัติงำน 

๒.๒.๓ กำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำรย้ำย กำรบรรจุแต่งต้ัง  
กำรเล่ือนขั้นเงินเดือน กำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ สวัสดิกำรเกี่ยวกับ  
ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเช่ำบ้ำน และค่ำตอบแทนอื่นๆ  เพื่อให้มีควำมเป็นอยู่ ท่ีมี คุณค่ำและมี ศัก ด์ิศรี 
              ๒.๒.๔ กำรให้บริกำรทำงด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ ท้ังทำงด้ำนข้อมูลรำยบุคคล ข้อมูลอำคำร 
และส่ิงก่อสร้ำง เพื่อประโยชน์ในกำรของบประมำณเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรส่ือสำรทำงด้ำนต่ำงๆ โดยสอดคล้องกับกำรพัฒนำในโลก 
ของกำรส่ือสำรทำงเทคโนโลยี ๔.๐  และสำมำรถน ำมำใช้ได้ตำมแนวทำงของแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน  
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศำสตร์ว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อกำรพัฒนำตนเองให้มีค่ำนิยมท่ี 
ดี มีคุณภำพต่อไป 
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ส่วนที่ ๓    
การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติหรือการปฏบิัตหิน้าทีท่ี่อาจก่อให้เกิด 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ หรือก่อให้เกดิการขัดกนัระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม  

 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ได้ตะหนักถึงมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในระบบราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ก าหนดแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) คณะรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติ (คสช) ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อ
วันท่ี 27  มีนำคม 2561 กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำง
ต่อเนื่องและให้เป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก ำหนดมำตรกำร กลไก และกำรวำงระบบในกำรจัดกำรกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว และครูอัตรำจ้ำง ในโรงเรียนวัดเขียนเขตขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งโรงเรียนวดเขียนเขต ได้ดูแลและรับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน โดยยึดถือจากภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กนักเรียนเป็นส าคัญ อีกท้ัง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   

และจำกกำรด ำเนินงำนกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในรอบปีงบประมำณ ๒๕๖4 ท่ีผ่ำนมำ มีประเด็นท่ีสำมำรถเก็บข้อมูลซึ่ง
รวบรวมได้และน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนวัดเขียนเขต เพื่อกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในปีงบประมำณ ๒๕๖4 ให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น ได้ดังนี ้
               ๓.๑ พฤติกรรมความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
      1) ปัจจัยภายใน คือ ด้ำนนโยบำยของผู้บริหำรซึ่งมีหน้ำท่ีก ำกับติดตำมโดยตรง กับผู้บริหำรท่ี
รักษำรำชกำรแทน ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจและกำรรับฟังของผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมเช่ือมั่นและ
ควำมรู้สึกต่ำงกัน ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรพิจำรณำส่ังกำร และกำรควบคุม กำรตรวจสอบ ควำมซื่อสัตย์ 
จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำรเปล่ียนแปลงระบบงำนควำมเช่ือถือได้ของระบบสำรสนเทศ ซึ่งกำร
เปล่ียนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีบ่อยครั้ง กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน 
       2) ปัจจัยภายนอก คือ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปล่ียนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น   
      ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล 
ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ปฏิบัติ 
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หน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ี ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้น
อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท้ังเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของ
ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งต้ัง
พรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ท้ังในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำร
ท่ีบุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือ
ผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจำกยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำง
จริยธรรมและจรรยำบรรณ  
      การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จึงหมำยถึง 
กระบวนกำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลด
มูลเหตุของโอกำส ท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ  
อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกัน 
ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใดก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิด หรือน ำไปสู่กำรทุจริต
และประพฤติมิชอบมำกเท่ำนั้น       

             ๓.๒ โอกาสของการเกิด 
กำรประเมินควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในครั้งนี้น ำเอำควำม

เส่ียงในด้ำนต่ำงๆ มำด ำเนินกำรโดยกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) แ ล ะ ต ำม บ ริ บ ท ค ว ำม เ ส่ี ย ง ด้ ำ น
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนวัดเขียนเขต  กำรประเมินควำมเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ จะช่วยให้โรงเรียนวัดเขียนเขต ทรำบถึงควำมเส่ียงด้ำน
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีท ำให้มีโอกำสของกำรเกิดควำมเส่ียง
ต่อกำรทุจริตและผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ดังนี้ 
         1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะท่ีขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
         2. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีไปในทำงท่ีท ำให้ประชำชนขำดควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยต่อตนเอง 
         3. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
และขำดกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล  
                  ๔. ก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับย้ัง กำรทุจริตและผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมยังมีลักษณะท่ีเป็นนำมธรรมในบ้ำงเรื่อง   
                  ๕. กำรมีค่ำนิยมท่ีใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย ขำดจิตส ำนึกตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

                ๓.๓ ผลกระทบ 
                 ๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีเกี่ยวข้อง ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำน ยังคงปฏิบัติงำนในรูปแบบเดิมๆ เช่น ระบบอุปถัมภ์ กำรให้ของขวัญหรือของก ำนัล 
                  ๒. หน่วยงำนยังขำดกำรก ำกับติดตำมท่ีเข็มแข็งและเป็นนำมธรรม 
                  ๓. ขำดจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ท ำให้ขำดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
                  ๔. ท ำให้หน่วยงำนขำดควำมเช่ือมั่น ต่อผู้มำติดต่อรำชกำร 
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               ๓.๔ มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
        1. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำร
รำชกำรให้เกิดควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้มีควำมชัดเจน  
        ๒. สร้ำงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
        ๓. ตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นแบบอย่ำงท่ีดียืนหยัดท ำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
                  ๔. สร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน 
       3.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่ำงผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบของควำมเส่ียงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำส 
และผลกระทบของควำมเส่ียง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเส่ียง โดยก ำหนดเกณ์์ 
กำรประเมินมำตรฐำนท่ีจะใช้ในกำรประเมินควำมเส่ียง ด้ำนผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ได้แก่ ระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ควำมเส่ียง ท้ังนี้ ก ำหนดเกณ์์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำ ท่ีไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ ำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนท่ีไม่เหมำะสม  
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

 

  ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียง  
โดยพิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของควำมเส่ียงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณ์์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเส่ียงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเส่ียงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเส่ียงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

            

                        ในกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จำกกำร
พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงจำกโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณ์์ในกำร
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  
หรือถ่ำยโอนควำมเส่ียง  

สีแดง   

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเส่ียง  สีส้ม   
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเส่ียง แต่มี

มำตรกำรควบคุมควำมเส่ียง  
สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเส่ียง  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 
 

                                         โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 

 

 

 

 

 

ควำมรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
(Impact) 
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3.6  โอกาสของการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนวัดเขียนเขต       
โรงเรียนวัดเขียนเขต  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงท่ีจะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ                  
มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนท่ีมีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ
ผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
           - กำรเรียกรับเงินหรือส่ิงตอบแทนท่ีเป็นทรัพย์สินจำกกำรปฏิบัติงำนของกำรจัดท ำเอกสำรงำน
ทะเบียนประวัติของกลุ่มบริหำรบุคคล  
 - กำรรับ – จ่ำยเงิน 
 - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณ์์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณ์์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรจัดหำพัสดุ 
  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
  - ฯลฯ 
3.7 ผลกระทบที่ท าให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำท่ีใช้อ ำนำจหน้ำท่ีท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำท่ี 
  - เสียช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำน 
3.8 มาตรการการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนวัดเขียนเขตรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  
เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี 
 - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำท่ี 
 - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงท่ีดี 
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         (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภยัต่อหน่วยงาน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณ์์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม      
   - กำรเผยแพร่หลักเกณ์์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
   - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
 - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.9 การรายงานผลด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม  
 โรงเรียนวัดเขียนเขต ก ำหนดควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
จ ำนวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ/บุคคลอื่น ท่ีมำติดต่องำนซึ่งตนเองได้ท ำไปโดยหน้ำท่ี หรือกำรละเว้น 
กำรกระท ำตำมหน้ำท่ีของตน หรือท่ีเป็นกำรโน้มน้ำวให้ละเว้นกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดท่ีเกิดจำก  
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนเอง 
   2. น ำข้อมูลลับของหน่วยงำนไปเปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือน ำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและแสวงหำประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น 

 3. ท ำลำยหรือสร้ำงควำมเส่ือมเสียแก่หน่วยงำน เช่น ให้ค ำช้ีแนะแก่ผู้รับสัญญำในทำงท่ีตักตวง
ประโยชน์หรือช้ีแนะช่องโหว่ในสัญญำให้ผู้รับสัญญำ ท้ังนี้ ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัลตอบแทนหรือไม่ได้รำงวัลตอบ
แทนก็ตำม หรือกรณีอื่นท่ีส่อไปในทำงไม่สุจริต  
      เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน ำผลท่ีได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง 
และผลกระทบของควำมเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเส่ียงใน
ระดับใดในตำรำงควำมเส่ียง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเส่ียงใดเป็นควำมเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทจุริตและประพฤติมิชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ/บุคคลอื่น ท่ีมำติดต่องำนซึ่ง

ตนเองได้ท ำไปโดยหน้ำท่ี หรือกำรละเว้นกำรกระท ำ
ตำมหน้ำท่ีของตน หรือท่ีเป็นกำรโน้มน้ำวให้ละเว้น
กำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ของตนเอง 

4 5 20 (๑) 

2 น ำข้อมูลลับของหน่วยงำนไปเปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบ
แทนท่ีเป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อืน่ใด 
หรือน ำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและ
แสวงหำประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น 

3 5 15 (2) 

3 ท ำลำยหรือสร้ำงควำมเส่ือมเสียแก่หน่วยงำน เช่น ให้
ค ำช้ีแนะแก่ผู้รับสัญญำในทำงท่ีตักตวงประโยชน์หรือ
ช้ีแนะช่องโหว่ในสัญญำให้ผู้รับสัญญำ ท้ังนี้ ไม่ว่ำจะ
ได้รับรำงวัลตอบแทนหรือไม่ได้รำงวัลตอบแทนก็ตำม 
หรือกรณีอื่นท่ีส่อไปในทำงไม่สุจริต 

3 4 12 (3) 

4 น ำบุคลำกร/ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

4 3 12 (4) 

 
 



13 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
5 มีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้ำนค้ำ เช่น เป็นหุ้นส่วน

หรือเป็นกรรมกำร เป็นต้น ในกำรซื้อของก็ซื้อจำก
ร้ำนค้ำท่ีมีส่วนได้เสียนี้ ในรำคำแพงและคุณภำพต่ ำ 

2 4 8 (5) 

6 ท ำหลักฐำนกำรไปรำชกำรเป็นเท็จเพื่อให้ตนเองได้
ประโยชน์ 

2 4 8 (6) 

7 รับเงินค่ำตอบแทน หรือค่ำชดเชยใดๆ หรือ
ประโยชน์อื่นใด จำกผู้รับสัญญำท่ีเข้ำมำรับโครงกำร
ในหน่วยงำน เช่น ค่ำต๋ัวภำพยนตร์ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว 
ฯลฯ 

2 3 6 (7) 

8 กำรใช้ควำมสัมพันธ์ในเชิงอภิสิทธิ์หรือควำมสนิท
สนมเกินควร 

2 3 6 (8) 

9 ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำแทรกแซงจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีในควำมรับผิดชอบ 

2 3 6 (9) 

10 ใช้เวลำรำชกำรดูแลธุรกิจส่วนตัว 2 3 6 (10) 

11 ใช้เวลำรำชกำร เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเตอร์เน็ตของหน่วยงำน แสวงหำประโยชน์
ส่วนตัว ด้วยกำรติดต่อซื้อ/ขำยสินค้ำ 

2 3 6 (11) 

12 กระท ำกำรโดยจงใจหรือเจตนำ ในกำรแก้ไขหรือ
กรอกข้อควำมท ำให้เกิดควำมผิดพลำดของข้อควำม
ในเอกสำรกำรท ำงำน กำรรับรองเป็นหลักฐำนซึ่ง
ข้อเท็จจริงอันเอกสำรนั้นมุ่งพิสูจน์ควำมจริงอันเป็น
เท็จ ในกำรตรวจรับพัสดุหรือกำรจ้ำงทุกกรณี 

2 2 4 (12) 

13 รับข้อเสนอหรือรับบริกำรโดยไม่คิดเงิน เช่น 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  ค่ำบริกำรในกำรตบแต่ง
สถำนท่ี จำกคู่สัญญำของหน่วยงำน หรือผู้ท่ีมำ
ติดต่องำนอยู่ด้วย 

1 3 3 (13) 

14 รับเงินกู้ยืมไม่ว่ำโดยมีประกนัหรือไม่มีประกันจำก
ผู้รับสัญญำท่ีติดต่องำนด้วย 

1 3 3 (14) 

15 เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม 

1 3 3 (15) 

16 กำรจัดซื้อของท่ีมีคุณภำพต่ ำหรือปริมำณต่ ำ รำคำ
สูง ซื้อของในรำคำแพงกว่ำปกติหรือแพงกว่ำ
ท้องตลำด 

1 3 3 (16) 
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ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
17 เชิญบุคคลใดท่ีมำติดต่อในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วย 

โดยให้เข้ำมำเกี่ยวข้องในงำนจัดเล้ียงท่ีหน่วยงำน
ด ำเนินกำรอยู่ 

1 2 2 (1๗) 

18 ลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ท่ีติดต่อเกี่ยวข้องงำนกับ
ตนเองท ำอยู่ 

1 2 2 (18) 

19 กำรจ่ำยเงินยืมเพื่อจ่ำยในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  
แต่น ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

1 2 2 (19) 

20 รับของขวัญ ท้ังในรูปของเงินและส่ิงของจำกผู้ท่ีมำ
ติดต่อ และกำรรับของท่ีระลึกในกรณีกำรเข้ำเย่ียม
ตำมธรรมเนียมนิยม ให้มอบกับหัวหน้ำหน่วยงำน 

1 1 1 (20) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

5       

4   (4)  (1) 

3    (3) (2) 

2  (12) 
(7, 8, 9, 
10, 11) 

(5,6)  

1 (20) (18, 19) 
(13, 14, 
15, 16) 

  

 1 2 3 4 5 
 
                  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

(Impact) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) โรงเรียนวัดเขียนเขต      ได้ประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้จัดล าดับความส าคัญ    ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน 6 
ข้อ ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

1. รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ/บุคคลอื่น ท่ีมำติดต่องำนซึ่ง
ตนเองได้ท ำไปโดยหน้ำท่ี หรือกำรละเว้นกำรกระท ำตำมหน้ำท่ี
ของตน หรือท่ีเป็นกำรโน้มน้ำวให้ละเว้นกำรเลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใดท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนเอง 

ล ำดับ 1  (สูงมำก = 20 คะแนน) 

2. น ำข้อมูลลับของหน่วยงำนไปเปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ี
เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด หรือน ำข้อมูล
ไปเปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและแสวงหำประโยชน์จำก
ข้อมลูเหล่ำนั้น 

ล ำดับ 2  (สูงมำก = 15 คะแนน) 

3. ท ำลำยหรือสร้ำงควำมเส่ือมเสียแก่หน่วยงำน เช่น ให้ค ำ
ช้ีแนะแก่ผู้รับสัญญำในทำงท่ีตักตวงประโยชน์หรือช้ีแนะช่อง
โหว่ในสัญญำให้ผู้รับสัญญำ ท้ังนี้ ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัลตอบแทน
หรือไม่ได้รำงวัลตอบแทนก็ตำม หรือกรณีอื่นท่ีส่อไปในทำงไม่
สุจริต 

ล ำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 

4. น ำบุคลำกร/ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้เป็นประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

ล ำดับ 4  (สูง = 12 คะแนน) 

5. มีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้ำนค้ำ เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็น
กรรมกำร เป็นต้น ในกำรซื้อของก็ซื้อจำกร้ำนค้ำท่ีมีส่วนได้เสีย
นี้ ในรำคำแพงและคุณภำพต่ ำ 

ล ำดับ 5  (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 

6. ท ำหลักฐำนกำรไปรำชกำรเป็น เท็จเพื่ อให้ตน เองได้
ประโยชน์ 

ล ำดับ 6  (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 
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จากตารางการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น         
4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง  และต่ า ซ่ึงโรงเรียนวัดเขียนเขตได้ด าเนินการสรุปข้อมูลการประเมิน
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เ    เส่ียงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง 
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเส่ียง 
  

- รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ/บุคคล
อื่น ท่ีมำติดต่องำนซึ่งตนเองได้ท ำ
ไปโดยหน้ำท่ี หรือกำรละเว้นกำร
กระท ำตำมหน้ำท่ีของตน หรือท่ี
เป็นกำรโน้มน้ำวให้ละเว้นกำรเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใดท่ีเกิดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีของตนเอง 
- น ำข้อมูลลับของหน่วยงำนไป
เปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็น
ประโยชน์ในรูปของเงินหรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือน ำข้อมูลไป
เปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและ
แสวงหำประโยชน์จำกข้อมูล
เหล่ำนั้น 

     เส่ียงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง 
และมีมำตรกำรลดควำมเส่ียง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- ท ำลำยหรือสร้ำงควำมเส่ือมเสีย
แก่หน่วยงำน เช่น ให้ค ำช้ีแนะแก่
ผู้รับสัญญำในทำงท่ีตักตวง
ประโยชน์หรือช้ีแนะช่องโหว่ใน
สัญญำให้ผู้รับสัญญำ ท้ังนี้ ไม่ว่ำจะ
ได้รับรำงวัลตอบแทนหรือไม่ได้
รำงวัลตอบแทนก็ตำม หรือกรณีอื่น
ท่ีส่อไปในทำงไม่สุจริต 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเส่ียง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเส่ียง  

- กระท ำกำรโดยจงใจหรือเจตนำ 
ในกำรแก้ไขหรือกรอกข้อควำมท ำ
ให้เกิดควำมผิดพลำดของข้อควำม
ในเอกสำรกำรท ำงำน กำรรับรอง
เป็นหลักฐำนซึ่งข้อเท็จจริงอัน
เอกสำรนั้นมุ่งพิสูจน์ควำมจริงอัน
เป็นเท็จ ในกำรตรวจรับพัสดุหรือ
กำรจ้ำงทุกกรณี 
- รับเงินค่ำตอบแทน หรือ
ค่ำชดเชยใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด 
จำกผู้รับสัญญำท่ีเข้ำมำรับโครงกำร
ในหน่วยงำน เช่น ค่ำต๋ัวภำพยนตร์ 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ฯลฯ 

 

 

 



17 
 

- มีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้ำนค้ำ 
เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกำร 
เป็นต้น ในกำรซื้อของก็ซื้อจำก
ร้ำนค้ำท่ีมีส่วนได้เสียนี้ ในรำคำ
แพงและคุณภำพต่ ำ 
- รับข้อเสนอหรือรับบริกำรโดยไม่
คิดเงนิ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง  ค่ำบริกำรในกำรตบแต่ง
สถำนท่ี จำกคู่สัญญำของหน่วยงำน 
หรือผู้ท่ีมำติดต่องำนอยู่ด้วย 
- กำรใช้ควำมสัมพันธ์ในเชิงอภิสิทธิ์
หรือควำมสนิทสนมเกินควร 
- ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำ
แทรกแซงจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีใน
ควำมรับผิดชอบ 
-  ใช้เวลำรำชกำรดูแลธุรกิจส่วนตัว 
- ใช้เวลำรำชกำร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และระบบ
อนิเตอร์เน็ตของหน่วยงำน 
แสวงหำประโยชน์ส่วนตัว ด้วยกำร
ติดต่อซื้อ/ขำยสินค้ำ 
- น ำบุคลำกร/ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้เป็นประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อื่น 
- ท ำหลักฐำนกำรไปรำชกำรเป็น
เท็จเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน ์

     ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเส่ียง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเส่ียง 

- รับของขวัญ ท้ังในรูปของเงินและ
ส่ิงของจำกผู้ท่ีมำติดต่อ และกำรรับ
ของท่ีระลึกในกรณีกำรเข้ำเย่ียม
ตำมธรรมเนียมนิยม ให้มอบกับ
หัวหน้ำหน่วยงำน 
-  เชิญบุคคลใดท่ีมำติดต่อในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วย โดยให้เข้ำมำ
เกี่ยวข้องในงำนจัดเล้ียงท่ี
หน่วยงำนด ำเนินกำรอยู ่
-  ลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ท่ีติดต่อ
เกี่ยวข้องงำนกับตนเองท ำอยู ่
- รับเงินกู้ยืมไม่ว่ำโดยมีประกัน
หรือไม่มีประกนัจำกผู้รับสัญญำท่ี
ติดต่องำนด้วย 
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- เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน ไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
- กำรจัดซื้อของท่ีมีคุณภำพต่ ำหรือ
ปริมำณต่ ำ รำคำสูง ซื้อของในรำคำ
แพงกว่ำปกติหรือแพงกว่ำ
ท้องตลำด 
- กำรจ่ำยเงินยืมเพื่อจ่ำยในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี แต่น ำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 
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ส่วนที่ ๔ 
       จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

1. กำรรับเงิน 
ของขวญั หรือ
รำงวัลจำก
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ/บุคคล
อื่น ท่ีมำติดต่องำน
ซึ่งตนเองได้ท ำไป
โดยหน้ำท่ี หรือกำร
ละเว้นกำรกระท ำ
ตำมหน้ำท่ีของตน 
หรือท่ีเป็นกำรโน้ม
น้ำวให้ละเว้นกำร
เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใดท่ีเกิดจำก
กำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ของตนเอง 
 

4 5 20 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไข ปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสถำนศึกษำอย่ำง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เร่ืองกำรรับของขวัญสินน้ ำใจ 
อย่ำงเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมสถำนศึกษำ 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม 
และท่ัวถึง 
มำกยิ่งข้ึน เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำงและ
มำตรกำรในด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้
ข้ำรำชกำรรังเกียจกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 

        

ทุกกลุ่ม
สำระท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

2. น ำข้อมูลลับ 
ของหน่วยงำนไป
เปิดเผย เพื่อรับสิ่ง
ตอบแทนท่ีเป็น
ประโยชน์ในรูปของ
เงินหรือประโยชน์
อื่นใด หรือน ำ
ข้อมูลไปเปิดเผย 
แก่ญำติหรือพวก
พ้องและแสวงหำ
ประโยชน์จำก
ข้อมูลเหล่ำน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 15 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไข ปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสถำนศึกษำอย่ำง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณ์์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
และกำรประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมสถำนศึกษำ 

 
 

        ทุกกลุ่ม
สำระท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

3. ท ำลำยหรือ
สร้ำงควำมเสื่อม
เสียแก่หน่วยงำน 
เช่น ให้ค ำช้ีแนะแก่
ผู้รับสัญญำในทำงท่ี
ตักตวงประโยชน์
หรือช้ีแนะช่องโหว่
ในสัญญำให้ผู้รับ
สัญญำ ท้ังน้ี ไม่ว่ำ
จะได้รับรำงวัลตอบ
แทนหรือไม่ได้
รำงวัลตอบแทน           
ก็ตำม หรือกรณีอื่น
ท่ีส่อไปในทำงไม่
สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำย
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ครถืูอปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณ์์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
และกำรประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม 
และท่ัวถึงมำกยิ่งข้ึน เพื่อร่วมสร้ำง
แนวทำงและมำตรกำรในด ำเนินกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ 

         ทุกกลุ่ม
สำระท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

4. น ำบุคลำกร/
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้เป็น
ประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อื่น 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำย
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ครถืูอปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณ์์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
และกำรประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม 
และท่ัวถึงมำกยิ่งข้ึน เพื่อร่วมสร้ำง
แนวทำงและมำตรกำรในด ำเนินกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ 
 
 

         ทุกกลุ่ม
สำระท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

5. มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับร้ำนค้ำ 
เช่น เป็นหุ้นส่วน
หรือเป็นกรรมกำร 
เป็นต้น ในกำรซื้อ
ของก็ซื้อจำก
ร้ำนค้ำท่ีมีส่วนได้
เสียนี้ ในรำคำแพง
และคุณภำพต่ ำ 

2 4 8 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำย
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ครถืูอปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณ์์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ เพื่อ 
ให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม 
และท่ัวถึงมำกยิ่งข้ึน เพื่อร่วมสร้ำง
แนวทำงและมำตรกำรในด ำเนินกำร
สรำ้งจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ 

         ทุกกลุ่ม
สำระท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

6. ท ำหลักฐำน
กำรไปรำชกำร
เป็นเท็จเพื่อให้
ตนเองได้
ประโยชน์ 

2 4 8 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำย
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณ์์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
และกำรประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม 
และท่ัวถึงมำกยิ่งข้ึน เพื่อร่วมสร้ำง
แนวทำงและมำตรกำรในด ำเนินกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ 

         ทุกกลุ่ม
สำระท่ี

เกี่ยวข้อง 
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                                                                         ค ำส่ังโรงเรียนวัดเขียนเขต 
    ท่ี 134/2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะท ำงำนกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของโรงเรียนวัดเขียนเขต 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
………………………………………………………….. 

 

     ด้วยโรงเรียนวัดเขียนเขต มีภำรกิจในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่ำงผลประโยชนส่์วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของโรงเรียนวัดเขียนเขต ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 โดยด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
2560 - 25๗๙) และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ประเด็นกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ท้ังนี้ เพื่อให้กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของโรงเรียนวัดเขียนเขต  ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ โรงเรียนวัดเขียนเขต จึงแต่งต้ัง
คณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของโรงเรียนวัดเขียนเขตประจ ำปีงบประมำณ 2564 ดังนี ้
 
          ๑.๑  ว่าท่ีร้อยตรีอรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์   ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 

๑.๒  นางสาวศิริกาญจน์  เย็นเสมอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นางลัดดา  จ าปาแดง        รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 
 ๑.๔  นางแสงเดือน  สิทธิศักดิ์    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 
 ๑.๕  นางสาววันวิสา  ฉ่ าสมบูรณ์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 

๑.๖  นางสาวชนิดาภา  เฉลิมแสน            หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป         กรรมการ 
 ๑.๗  นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขา  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑.๘  นางสาววรลักษณ์  สุธาเนตร  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป กรรมการ 
๑.๙  นายณัฐภูมิ  ศรีนุกูล                     รองหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป กรรมการ  
๑.๑๐  นายเฉลิมวงศ์  สังข์สุวรรณ          รองหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป กรรมการ 

          ๑.๑๑  นายบรรเทิง  ชินวงศ์             รองหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
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          ๑.๑๒  นางวันทนา    วรรณดี                ครู                                 กรรมการ              
          ๑.๑๓  นางสมฤทัย  หารไชย                 ครูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ               

                                                                                                         

 
  

 มีหน้ำท่ี  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของโรงเรียนวัดเขียนเขต เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 - 25๗๙) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณใน
ลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ประเด็นกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                      ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๕   พฤษภำคม   พ.ศ.  2564 
 

                                                                     ว่ำท่ีร้อยตรี  
        (อรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์) 

                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 


