
 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินการ 
ตามแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม            
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

  รายงานผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการ

ปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของโรงเรียนวัดอรัญญิการามได้ด าเนินการประมวลผลการ

ด าเนินงานตามมาตรการจดัการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้  4  ปัจจยัเสี่ยง  ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วนัน้  

และมผีลการด าเนินงานเป็นที่น่าพงึพอใจ  สามารถป้องกนัและลดข้อผดิพลาดในการปฏิบตัิงานที่อาจ

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่องคก์ร  ซึง่มผีลการด าเนินการดงัรายละเอยีดทีป่รากฏตามรายงานฉบบันี้ 
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    เรื่อง             หน้ำ 

1. ปัจจยัทีเ่กดิความเสีย่งจากการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกบัการปฏบิตังิาน     1 - 2 

2. วธิดี าเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรการความเสีย่ง        3 - 18 

    2.1 นโยบายและมาตรการ 

    2.2 คู่มอืและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

    2.3 วธิกีารด าเนินงานตามกจิกรรม 

    2.4 รปูภาพกจิกรรมท าความด ี

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ในกำรปฏิบติังำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565 
 

  โรงเรียนวัดอรัญญิการามไดด้ าเนินการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจ

เกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  ประจ าปีงบประมาณ  2565   และไดร้่วมกนัจดัท ามาตรการจดัการความเสีย่ง  

และด าเนินการตามมาตรการจดัการความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้ 4  ปัจจยัเสีย่งมผีลการด าเนินงานตามแผน

จดัการความเสีย่ง  ประจ าปีงบประมาณ  2565  ดงันี้ 

ปัจจยัทีเ่กดิ

ความเสีย่ง 

 

มาตรการจดัการความ

เสีย่ง 

ด าเนินการแลว้

และเฝ้าระวงั

อย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ยงัไม่ได ้

ด าเนินการ 

เอกสาร 

ประกอบ 

๑. การปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 
ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบ 

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร 
ปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการ
รับหรือให้สินบน เพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
อย่างเคร่งครัด 
 ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล
ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนโรงเรียนวดัอรัญญิกา
รามอย่างเคร่งครัด 
๓. จัดทำคูม่ือการปฏิบตัิงาน
ของแต่ละฝ่ายงาน 
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๒. การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการคลัง 
อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแล
ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัตเิกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติ
มิชอบ อย่างเคร่งครัด 
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ปัจจยัทีเ่กดิความ

เสีย่ง 

มาตรการจดัการ 

ความเสีย่ง 

ด าเนินการแลว้

และเฝ้าระวงั

อย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ยงัไม่ได ้

ด าเนินการ 

เอกสาร 

ประกอบ 

๓. การเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 

 

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร  
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใส การเสริมสร้าง 
คุณธรรม จรยิธรรม เพื่อให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั   
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน                                        
๓. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมใน
การดำเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้
ครอบคลมุ และทั่วถึงมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อร่วมสร้างแนวทาง
และมาตรการในดำเนินการ
สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ 
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ                    
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๔. การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
เพื่อประโยชนส์่วนตัว 

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานของ
โรงเรียนวดัอรัญญิการาม 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร 
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนของโรงเรียนวัด
อรัญญิการาม 
๓. ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

/ 

 

 

 
/ 

 

 

 
/ 

 

 

   



 
 

วิธีด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

1. ควบคุม ก ากบั ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวดัอรญัญิการาม 
ปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครดั ดงันี้ 

  1.1 ประกาศเจตจ านงสุจรติในการบรหิารงานโรงเรยีนวดัอรญัญกิาราม 

  1.2 ประกาศนโยบายการสรา้งคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรยีน 

วดัอรญัญกิาราม 

  1.3 มาตรการด าเนินการก าหนดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะ  

  1.4 มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเขา้มามสีว่นร่วมในการด าเนินงาน  

  1.5 มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชนสว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม  

  1.6 หลกัเกณฑม์าตรการ แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนกรณีเกดิการทุจรติ  

  1.7 มาตรการและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการรบัหรอืใหส้นิบนฯ  

  1.8 มาตรการการด าเนินงานของโรงเรยีนวดัอรญัญกิารามเพือ่สง่เสรมิความโปร่งใสในการ

จดัซือ้จดัจา้ง  

  1.9 มาตรการประหยดัพลงังาน 

 (ดงัเอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 

       2. ควบคุม ก ากบั ดแูลใหข้า้ราชการและบุคลากรทางการศกึษา โรงเรยีนวดัอรญัญกิารามปฏบิตัิ
ตามคู่มอืและระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างเคร่งครดั  ดงันี้ 
       2.1 คู่มอืผลประโยชน์ทบัซอ้นปรากฏอยู่หน้าเวบ็ไซต ์โรงเรยีนวดัอรญัญกิาราม 
       2.2 จดัประชุมใหค้วามรูบุ้คลากรโรงเรยีนวดัอรญัญกิารามเกีย่วกบัการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  และบรรยาย  เรื่อง  “การกระท าทีถ่อืเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทบัซอ้น”    

 



 
 

  3. กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีด ำเนินงำน  ดงัน้ี 
      3.1 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
เพือ่ยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และน าขอ้มลูการประเมนิไปพฒันาองคก์รได้
อย่างเหมาะสมโดยแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเพือ่ด าเนินการจดักจิกรรมตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  
 

     3.2  กจิกรรมเทดิทนู สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 

      
 
     3.4 กจิกรรมจติอาสาพฒันา 

     
 

  
 



 
 

     3.5 กจิกรรมปลูกตน้ไมอ้นุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

     
 

    
 

3.6 มบีุคลากรจติอาสาใหบ้รกิาร เพือ่ตรวจคดักรองโควดิ ใหแ้ก่ผูม้าตดิต่อราชการตลอดทัง้วนั 

  
 

  



 
 

     3.7 ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ ี(PLC) แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ใีนการ 
ต่อตา้นการทุจรติ 
 

       


