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เรื่อง  รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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เรื่องเดิม 
โรงเรียนชลธารวิทยา ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา และด าเนินการจัดกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น ขอรายงานการด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา ได้ก าหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา  จ านวน ๔ ประเด็นหลัก และ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการบริหารการทุจริต ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
กิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 

๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดท า
รายงานจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 

๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างรับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
อย่างเคร่งครัด 
การด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑. ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดแล้ว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่ควร
ด าเนินการต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิทธิภาพผล 

กิจกรรมที่ ๒. ได้ด าเนินการควบคุม กับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้งแล้ว ท าให้
สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ ๓. ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกีย่วข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วท า
ให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 



กิจกรรมที่ ๔. ได้ด าเนินการควบคุมก ากับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดแล้วท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควร
ด าเนินต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ควบคุม ก ากับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและคลังอย่าง

เคร่งครัด 
ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ

ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
การด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑. ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัดแล้วท าให้สามารถลดความเสียงได้ในระดับที่น่าพอใจควร
ด าเนินการต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ ๒. ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัด ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส  

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

และการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยืดถือปฏิบัติ 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  เพ่ือร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการในด าเนินการสร้างจิตส านึกให้ ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

การด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑. ได้ด าเนินการควบคุมกับก า ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย

เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วท า
ให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ ๒. ได้ด าเนินการควบคุมกับก า ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยืดถือปฏิบัติแล้วให้สามารถลดความ
เสี่ยงได้ท าในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ ๓. ได้ด าเนินการควบคุมกับก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับช้อนแล้วให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินต่อไปท า เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 



กิจกรรมที่ ๔. ได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการ
ด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบแล้วท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น าพอใจ 
ควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 
๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตของโรงเรียนชลธารวิทยาอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการะบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการรับเรื่องของขวัญ

สินน้ าใจอย่างเคร่งครัด 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนซองส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
๔. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน 
การด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑. ได้ด าเนินการควบคุมก ากับ ดูแลให้ช้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงเรียนชลธารวิทยา อย่างเคร่งครัดแล้วให้สามารถลดความเสี่ยงได้
ท า ในระดับท่ีน าพอใจควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ ๒. ได้ด าเนินการควบคุมก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ อย่างเคร่งครัดแล้วให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น าพอใจ 
ควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ ๓. ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนชลธารวิทยาแล้ว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควร
ด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ ๔. ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานแล้ว ท าให้สามารถลด
ความเสี่ยงในระดับที่น่าพอใจ ควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

     (นางสาววีรวรรณ จันทรา) 
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        (นายวุฒิชัย นวลแก้ว) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวิทยา 


