
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

ในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

ของโรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย 

 



 

คํานํา 

 

                โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทยไดดําเนินการประเมินความเส่ียง ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ซึ่งไดดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามภารกิจงานหลักในการจัดการศึกษาใหกับเด็ก

นักเรียนตามภารกิจสนับสนุนในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา อัตราจาง ชุมชน และผูปกครอง 

เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ท่ีอาจเกิดจากผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม จาก

การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประกอบกับ เพื่อใหสอดคลองกับแผน

แมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

และเปนไปตามยุทธศาสตรในเชิงรุก เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 

 

                                    โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                         หนา 

สวนท่ี ๑  บทนํา 

                         ๑.๑ หลักการและเหตุผล                                                                  ๑ 

                         ๑.๒ วัตถุประสงค                                                                          ๑ 

สวนท่ี ๒    ภารกิจของโรงเรียน 

                         ๒.๑ ภารกิจหลัก                                                                             ๓ 

                         ๒.๒ ภารกิจสนับสนุน                                                                       ๓ 

สวนท่ี ๓   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการปฏิบัติหนาท่ี   ๔ 

             ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 

             ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๔ 

                       ๓.๑ พฤติกรรมความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหนาท่ี                      

                              ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง       

                              ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม                                        

                        ๓.๒ โอกาสของการเกิด         ๕                                                              

                        ๓.๓ ผลกระทบ                                                                                   ๖ 

                        ๓.๔ มาตรการในการจัดการ                                                                    ๖ 

                       ๓.๕ การวิเคราะหความเส่ียงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ                           ๖ 

                              ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม                            

                        ๓.๖ โอกาสของการเกิดความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                          ๘ 

                        ๓.๗ ผลกระทบท่ีทําใหเกิดความเสียหาย                                                      ๘ 

                        ๓.๘ มาตรการการปองกนัความเส่ียง                                                          ๑๐ 

                        ๓.๙ การรายงานผลดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงดานการทุจริต                      ๑๐ 

                              และประพฤติมิชอบระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

สวนท่ี ๔   การจัดการความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหวางและผลประโยชน 

             สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                            การดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ        13 

                             ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
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สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 

      

                              การมีผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหนึ่ง 

เพราะเปนการแสวงหาประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจ 

ในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิด 

การละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม  

จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน 

สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน 

คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแตระดับ

องคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผู ท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิด 

โดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต

หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือความขัดแยงกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการ

บริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอน

ปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย  

              ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย 

จึงมีความจําเปนตองมีการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมในรอบป เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีอาจเกิดจากผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชนสวนรวม จากการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ประกอบกับ เพื่อใหเปนตามยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และมาตรการในเชิงรุกใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน ตามแผน

แมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

และเปนไปตามยุทธศาสตรในเชิงรุก เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปงบประมาณ ๒๕๖๔  

๒. วัตถุประสงค  

 ๑. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา อัตราจาง 

นักเรียนในสังกัด ไดสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด

ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

 ๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  

 ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม      

เปนแบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  

 ๔. เพื่อสรางความเช่ือมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชน         
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โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย จึงไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและนํามาวิเคราะหความ

เส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม โดยการประเมินและ

วิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมตาม

มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

เปนกรอบการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม เพือ่พัฒนางานในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใชมาตรการในเชิงรุกใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

    การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเส่ียงท่ีเปนระบบในการบริหาร

ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจาก          

การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

    ประเภทของความเส่ียง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี ้

        ๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุ

เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอ

กลยุทธท่ีกําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวาง

นโยบาย เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผล

กระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร  

       ๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล หรือ ผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในของ

องคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ  

       ๓ . ความเสี่ ยงดานการเงิน  (Financial Risk: F) เปนความเส่ียงเกี่ ยวกับการบริหาร

งบประมาณ และการเงิน เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทัน

ตอสถานการณ หรือเปนความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไม

เพียงพอ และ ไมสอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห 

การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว  

       ๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียง เนื่องจากความไมชัดเจน 

ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรม

สัญญา การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน   
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สวนท่ี ๒     

      ภารกิจของโรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย 

 

                 โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย เปนหนวยงานทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีหนาท่ี

ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กนักเรียนในสังกัด เพื่อใหเปนไปรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ ท่ีทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมและมีคุณภาพ และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่ม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยแบงอํานาจหนาท่ีในการ

ดําเนินการตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

๒.๑ ภารกิจหลัก 

โรงเรียนมีภารกิจดําเนินการประเมนิความเส่ียงการทุจริตหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

 

           การจัดการความเส่ียง 

         ๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ

รับผิดชอบไมเพียงพอ 

        ๒. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 

และวินัยตอตนเอง 

        ๓. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ

ขาดการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

                  ๔. กําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้ง การทุจริตและผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมยังมีลักษณะท่ีเปนนามธรรมในบางเรื่อง   

                  ๕. การมีคานิยมท่ีใชจายฟุมเฟอย ขาดจิตสํานึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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สวนท่ี ๓    

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิด 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน 

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
 

โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย ไดตะหนักถึงมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งไดกําหนดแผนแมบทบูรณาการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) คณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ (คสช) ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานอยางตอเนื่องและใหเปนรูปธรรม ซึ่งไดกําหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการจัดการการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว และครูอัตราจาง ในโรงเรียนนิกรราษฎร

บํารุงวิทย ข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับการวัดระดับคุณธรรม ความโปรงใส และการตรวจสอบได ตามหลักธรร

มาภิบาล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งโรงเรียนนิกรราษฎรบํารุง

วิทย  ไดดูแลและรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน โดยยึดถือจากภารกิจหลักให

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็กนักเรียนเปนสําคัญ อีกท้ัง เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   

และจากการดําเนินงานการประเมินความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและผลประโยชน 

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ในรอบปงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีผานมา มีประเด็นท่ีสามารถเก็บขอมูลซึ่ง

รวบรวมไดและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย เพื่อการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ไดดังนี้ 

๓.๑ พฤติกรรมความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชนสวนรวม เกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 

๑) ปจจัยภายใน คือ ดานนโยบายของผูบริหารซึ่งมีหนาท่ีกํากับติดตามโดยตรง กับผูบริหารท่ี

รักษาราชการแทน ความสามารถในการตัดสินใจและการรับฟงของผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือม่ันและ

ความรูสึกตางกัน ทําใหมีผลกระทบตอการพิจารณาส่ังการ และการควบคุม การตรวจสอบ ความซื่อสัตย 

จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศ ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง การควบคุม กํากับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน 

       ๒) ปจจัยภายนอก คือ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 
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      ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล 

ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติ 

หนาท่ีในตําแหนงหนาท่ี ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้น

อาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัวท้ังเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของ

ตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงต้ัง

พรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการ

ท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือ

ผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึด

ผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เปนการกระทําท่ีผิดทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

      การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม จึงหมายถึง 

กระบวนการจัดการความเส่ียงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลด

มูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ  

อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกัน 

ของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใดก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิด หรือนําไปสูการทุจริต

และประพฤติมิชอบมากเทานั้น       

 ๓.๒ โอกาสของการเกิด 

การประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมในครั้งนี้นําเอาความ

เส่ียงในดานตางๆ มาดําเนินการโดยการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) แ ล ะ ต า ม บ ริ บ ท ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด า น

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย การประเมินความเส่ียง

เกี่ยวกับผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมนี้ จะชวยใหโรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย ความเส่ียง

ดานผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมท่ีเกิดข้ึน และปจจัยเส่ียงท่ีทําใหมีโอกาสของการเกิดความ

เส่ียงตอการทุจริตและผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมไดดังนี้ 

         ๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ

รับผิดชอบไมเพียงพอ 

         ๒. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 

และวินัยตอตนเอง 

         ๓. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

และขาดการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

                  ๔. กําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้ง การทุจริตและผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมยังมีลักษณะท่ีเปนนามธรรมในบางเรื่อง   

                  ๕. การมีคานิยมท่ีใชจายฟุมเฟอย ขาดจิตสํานึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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                  ๓.๓ ผลกระทบ 

                 ๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเกี่ยวของ ขาดความรูความเขาใจในการ

ปฏิบัติงาน ยังคงปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมๆ เชน ระบบอุปถัมภ การใหของขวัญหรือของกํานัล 

                  ๒. หนวยงานยังขาดการกํากับติดตามท่ีเข็มแข็งและเปนนามธรรม 

                  ๓. ขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

                  ๔. ทําใหหนวยงานขาดความเช่ือมั่น ตอผูมาติดตอราชการ 
 

                ๓.๔ มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  ๑. สรางจิตสํานึกในการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหาร

ราชการใหเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมใหมีความชัดเจน  

        ๒. สรางความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  

         ๓. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  

เปนแบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  

                  ๔. สรางความเช่ือมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชน 

        ๓.๕ การวิเคราะหความเสี่ยงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเส่ียงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียงตางๆ เพื่อประเมินโอกาส 

และผลกระทบของความเส่ียง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเส่ียง โดยกําหนดเกณฑ 

การประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเส่ียง ดานผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ

ความเส่ียง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข 

หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 
 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 

๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

๒ นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 
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เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน 

(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  

๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  

๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม  

๒ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง  

๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  
 

  ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเส่ียง  

โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี ้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 

๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 

๒ ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔ คะแนน 

๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 

๔ ความเส่ียงระดับต่ํา (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 
            

                        ในการวิเคราะหความเส่ียงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีไดจากการ

พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ 

ท่ีเกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

(Likelihood x Impact) 
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ซึ่งจัดแบงเปน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นท่ีเปน ๔ สวน (๔ Quadrant) ใชเกณฑในการ

จัดแบง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 

มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เส่ียงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า  

หรือถายโอนความเส่ียง  

สีแดง   

เส่ียงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีสม   

ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเส่ียง แตมี

มาตรการควบคุมความเส่ียง  

สีเหลือง   

ต่ํา (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว       

                                    

                                 ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
  

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

                                         โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรุนแรง

ของ

ผลกระทบ 

(Impact) 
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๓.๖  โอกาสของการเกิดความเสี่ยงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน 

สวนรวม (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย       

 โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทยมีการดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ดังนี้ 

 ๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชเงิน และมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 

 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ                  

มีการเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 

 - กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสงผลทางลบตอ

ผูอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 ๒) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

๑) การพิจารณากระบวนการท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน 

กับผลประโยชนสวนรวม 

 - การบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ 

 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวกับการใชวัสดุอุปกรณของทางราชการ 

๒) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 

 - สูญเสียงบประมาณเสียช่ือเสียง และความนาเช่ือถือของหนวยงาน 

๓) แนวทางการปองกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต 

    ๑. การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนนิกรราษฎรบํารงุวิทยในการตอตานการทุจริตทุก

รูปแบบการสงเสริมการปฏิบัติใหเปนไปตามจรรยาบรรณ 

      - การเผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกบุคลากรการจัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม

จริยธรรมใหกับบุคลากร 

   ๒. การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 

  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยาง

สม่ําเสมอและตอเนื่อง 

     ๓.๗ ผลกระทบท่ีทําใหเกิดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 

 - สูญเสียงบประมาณ 

 - เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาท่ีทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 

  - เสียช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของหนวยงาน 
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    ๓.๘ มาตรการการปองความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 (๑) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย รังเกียจการทุจริตทุก

รูปแบบ  

เชน 

  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 

 - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 

 - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางท่ีดี 

         (๒) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภยัตอหนวยงาน เชน 

  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม      

   - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 

   - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

 - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          ๓.๙ การรายงานผลดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงดานการทุจรติและประพฤติมิชอบ และ

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

 โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย กําหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวม จํานวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 ๑. รับรางวัลจากเจาหนาท่ีรัฐ/บุคคลอื่น ท่ีมาติดตองานซึ่งตนเองไดทําไปโดยหนาท่ี หรือการละเวน 

การกระทําตามหนาท่ีของตน หรือท่ีเปนการโนมนาวใหละเวนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดท่ีเกิดจาก 

การปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 

   ๒. นําขอมูลลับของหนวยงานไปเปดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเปนประโยชนในรูปของเงินหรือ

ประโยชนอื่นใด หรือนําขอมูลไปเปดเผยแกญาติหรือพวกพองและแสวงหาประโยชนจากขอมูลเหลานั้น 

 ๓. ทําลายหรือสรางความเส่ือมเสียแกหนวยงาน เชน ใหคําช้ีแนะแกผูรับสัญญาในทางท่ีตักตวง

ประโยชนหรือช้ีแนะชองโหวในสัญญาใหผูรับสัญญา ท้ังนี้ ไมวาจะไดรับรางวัลตอบแทนหรือไมไดรางวัลตอบ

แทนก็ตาม หรือกรณีอื่นท่ีสอไปในทางไมสุจริต  

      เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตละปจจัยเส่ียงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

และผลกระทบของความเส่ียงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเส่ียงใน

ระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเส่ียงใดเปนความเส่ียงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
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ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

ลําดับ 

ความเสี่ยง 

๑ การใชเวลาราชการบางสวนไปใชในเรื่องสวนตัว ๒ ๒ ๔ ๑ 

๒ การใชวัสดุอุปกรณของโรงเรียนไปใชสวนตัว ๒ ๒ ๔ ๒ 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 

๕       

๔   (๔)  (๑) 

๓    (๓) (๒) 

๒  (๑๒) 
(๗, ๘, ๙, 

๑๐, ๑๑) 
(๕,๖)  

๑ (๒๐) (๑๘, ๑๙) 
(๑๓, ๑๔, 

๑๕, ๑๖) 
  

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

                  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

(Impact) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย  ไดประเมินวิเคราะหความ

เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไดจัดลําดับความสําคัญ    ท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม   

จํานวน ๒ ขอ ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม 

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

๑.การใชเวลาราชการบางสวนไปใชในเรื่องสวนตัว ลําดับ ๑ (ปานกลาง) 

๒.การใชวัสดุอุปกรณของโรงเรียนไปใชสวนตัว ลําดับ ๒ (ปานกลาง) 

 

จากตารางการประเมินวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน          

๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง  และต่ํา ซ่ึงโรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย  ไดดําเนินการสรุปขอมูลการ

ประเมินวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือขัดกันระหวางผลประโยชนสวน

ตนกับผลประโยชนสวนรวมจากการปฏิบัติหนาท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 

เ    เส่ียงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเส่ียง 

มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือถาย

โอนความเส่ียง 

 

     เส่ียงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเส่ียง 

และมีมาตรการลดความเส่ียง เพือ่ใหอยูใน

ระดับท่ียอมรับได  

 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียง แตมีมาตรการควบคุม

ความเส่ียง  

๑. การใชเวลาราชการบางสวน

ไปใชในเรื่องสวนตัว 

๒. การใชวัสดุอุปกรณของ

สํานักงานไปใชในเรื่องสวนตัว 

 

     ต่ํา (Low) ยอมรับความเส่ียง แตมีมาตรการควบคุม

ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 



13 

 
สวนท่ี ๔ 

       จัดการความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ปจจัยที่ 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ต.ค. 

๖๓ 

พ.ย. 

๖๓ 

ธ.ค. 

๖๓ 

ม.ค. 

๖๔ 

ก.พ. 

๖๔ 

มี.ค. 

๖๔ 

เม.ย. 

๖๔ 

พ.ค. 

๖๔ 

มิ.ย. 

๖๔ 

๑. การใชเวลา

ราชการบางสวน

ไปใชในเรื่อง

สวนตัว 

 

๒ ๒ ๔ ๑. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการครู 

และบุคลากรใหปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไข ปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสถานศึกษาอยาง

เครงครัด 

๒. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการครู 

และบุคลากรปฏิบัติตามคูมือ

ผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชน

สวนรวมสถานศึกษา 

๓. สงเสริมการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหครอบคลุม 

และท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน เพื่อรวมสราง

แนวทางและมาตรการในดําเนนิการ

สรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 

        

ทุกกลุมงาน

ท่ีเกี่ยวของ 
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ปจจัยที่ 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ต.ค. 

๖๓ 

พ.ย. 

๖๓ 

ธ.ค. 

๖๓ 

ม.ค. 

๖๔ 

ก.พ. 

๖๔ 

มี.ค. 

๖๔ 

เม.ย. 

๖๔ 

พ.ค. 

๖๔ 

มิ.ย. 

๖๔ 

๒. การใชวัสดุ

อุปกรณของ

สํานักงานไปใชใน

เรื่องสวนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ ๒ ๔ ๑. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการครู

และบุคลากร ใหปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไข ปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสถานศึกษาอยาง

เครงครัด 

๒. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศ

หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอ

รองเรียน การละเวนการปฏิบัติหนาท่ี

และการประพฤติมิชอบ เพื่อใหยึดถือ

ปฏิบัติ 

๓. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการครู 

และบุคลากรปฏิบัติตามคูมือ

ผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชน

สวนรวมสถานศึกษา 

 

 

        ทุกกลุมงาน

ท่ีเกี่ยวของ 
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                                                                  คําส่ังโรงเรียนนิกกรราษฎรบํารุงวิทย 

    ท่ี ๑๕๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานการประเมินและวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ของโรงเรียนนิกกรราษฎรบํารุงวิทย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

………………………………………………………….. 
 

      ดวยโรงเรียนนิกกรราษฎรบํารุงวิทย มีภารกิจในการจัดทํารายงานการประเมินและวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ของโรงเรียนนิกกรราษฎร

บํารุงวิทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔โดยดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ --- ๒๕๗๙) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ --- ๒๕๖๔) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรประเด็น

การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังนี้ เพื่อใหการจัดทํารายงานการประเมินและวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ของโรงเรียนนิกกร

ราษฎรบํารุงวิทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ  โรงเรียน

นิกกรราษฎรบํารุงวิทย จึงแตงต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินและวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ของโรงเรียนนิกกรราษฎรบํารุงวิทย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

    ๑ นางสาวณัฎฐิพร  วงษไทย              ผูอํานวยการโรงเรียน                            ประธานคณะทํางาน  

 ๒. นางสาวกิ่งรัก  เยาวภักด์ิ                 ครู ค.ศ.๒                                  คณะทํางาน  

 ๓. นางสาวนันทวัน  สรอยปทุม                  ครู ค.ศ.๒                                  คณะทํางาน  

 ๔. นางสาวกานดา  บัวประดิษฐ           ครู ค.ศ.๑                                  คณะทํางาน 

 ๕. นางประภาวรินทร  มุนเชย                  ครู ค.ศ.๑                         คณะทํางาน 
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                                                                   -๒- 

 

๖.   นางสาวศิริพร  ขําวิไล                      ครู ค.ศ.๑         คณะทํางาน 

๗.   นางสาวรัชนีกร  จาริยะมา                 คร ูค.ศ.๑         คณะทํางาน 

๘.   นางสาวกันตกมล  สุวภาพภัทรพร        ครู ค.ศ.๑         คณะทํางาน 

๙.   นางสาวนิตยา  กาฬสุวรรณ                ครู ค.ศ.๑         คณะทํางาน 

๑๐.  นางสาวโกศล  อยูภักดี                    ครูอัตรจาง         คณะทํางาน 

๑๑. นายทัศนัย  นอยภา                         ครูอัตรจาง         คณะทํางาน 

๑๒. นางสาวมณฑาทิพย  ครั่นคราม           ครูอัตรจาง         คณะทํางาน 

๑๓.  นางสาวพิชชานันท  คําภีระ              ครูอัตรจาง                  คณะทํางานและเลขานุการ            

๑๔. นางสาวแสงเดือน    เดชสาคร            ครูอัตรจาง                   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
  

 มีหนาท่ี  จัดทํารายงานการประเมินและวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตระหวางผลประโยชน

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ของโรงเรียนนิกกรราษฎรบํารุงวิทย เพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทบูรณาการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ --- ๒๕๗๙) ยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ --- ๒๕๖๔) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํา

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรประเด็นการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                      ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๕   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

 
 

 

              

(นางสาวณัฎฐิพร  วงษไทย) 

ผูอํานวยการโรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย 

 

 


