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ค าน า 

 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ด าเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of interest : 
COI) รวมถึงการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และในส่วน
ของผลประโยชน์ทับซ้อน ของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญ 

ในการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการความเสี่ยงใน
สถานศึกษาและเพ่ือท าข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปวางแผน ก าหนดแนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของสถานศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 
1. หลักการและเหตุผล 

         การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict 
of interest : COI) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว และก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมีหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปของตัว
เงินหรือทรัพย์สินก็ได้ ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิด
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกด้วย   
  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
2. ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้ 
  2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย
กลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

          2.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
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กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ด าเนินโครงการ 
 
  2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การด าเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
  2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา ที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 
3. สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
  3.1 ปัจจัยภายใน เช่นนโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการ
ควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  3.2 ปัจจัยภายนอกเช่นกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ทราบถึงความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่เกิดข้ึนและขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตจากการใช้งบประมาณ 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส
การทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
 
 



3 
 

 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการด าเนนิงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนตามค าสั่ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ที ่
๕๖  /2564 ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 2564 โดยมีการประชุมคณะกรรมการตามค าสั่งดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายงาน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน(ให้โรงเรียนคิดถึง
บริบทของโรงเรียนและโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้ไปดูผลการประเมินของปีท่ีผ่านมา) 
 1.1 กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 1.2 กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
 1.3 กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การเอ้ือ
ประโยชน์หรือการให้การช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรคนอกจากนี้ ยังพิจารณาเพิ่มเติมจากผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีเกณฑ์
ประเมินจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบ
การท างาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีตัวชี้วัด 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด ที่มีค่าคะแนนไม่ถึง 95 คะแนน ตามกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1 การเปิดเผยข้อมูล ค่าคะแนน ๗๔.๕๖  กระบวนงาน ได้แก่ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การส่งเสริมความโปร่งใส 

๒  การป้องกันการทุจริต  ค่าคะแนน ๘๗.๕๐ กระบวนงาน ได้แก่การด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายงานบุคลากร 
  2.2 การบริหารงาน 
  2.3 การบริหารเงินและงบประมาณ 
  2.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากรบุคคล 
  2.5 การส่งเสริมความโปร่งใส่ 
  2.6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  2.7 การด าเนินการเพื่อป้องกันทุจริต 
  2.8 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
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  2.9 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  2.10 แผนการป้องกันการทุจริต 
    
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  3.1 สูญเสียงบประมาณ 
  3.2 เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
  3.3 เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่ใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วย
หน้าที่ 
  3.4 เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีส าหรับคนรุ่นหลัง 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชนท์ับซ้อนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทบัซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 
    1. การป้องกันการทุจริตไม่เพียงพอ 
    2. การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
    3. ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่า 
             4. การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 3 9 (1) 
2 การส่งเสริมความโปร่งใส 2 3 6 (2) 
3 การด าเนินงานการป้องกันการทุจริต 2 2 4 (3) 
4 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 1 3 3 (4) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

5      
4      
3 (4) (2) (1)   
2  (3)    
1      

 1 2 3 4 5 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ล าดับ 1 (สูง = 9 คะแนน) 

การด าเนินงานการป้องกันการทุจริต ล าดับ 2 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

การส่งเสริมความโปร่งใส ล าดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ล าดับ 4 (ต่ า = 3 คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับความเสี่ยงสูง ปาน
กลาง และต่ า โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 มีดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลดความ

เสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ 
- การด าเนินงานการป้องกัน
การทุจริต 

เสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

ยอมรับเป็นความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง - การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
- การส่งเสริมความโปร่งใส 

เสี่ยงต่ า (Low) ยอมรับเป็นความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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ส่วนที่ 3 
การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

     โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้พิจารณาและก าหนดแนวทางเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดการ
สูญเสียงบประมาณ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วย
หน้าที่ เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน โดยได้ก าหนดกระบวนงานและกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

1.1) จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารโดยแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันสัญญาว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดท าเป็น 2 ภาษา คือ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
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๑.๒) การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้แสดงเจตจ านงสุจริตโดยมีเจตนารมณ์และค าม่ันว่าจะปฏิบัติ

หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอย่างให้บุคลากร
ในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ รับทราบและเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตนเพื่อต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 
 
๑.๓) การแสดงสัญลักษณ์ของผู้บริหาร 

นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า โรงเรียนวัดเขาวิเศษ น าบุคลากรในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีความ
ตระหนักและค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
 

 
 

๑.๔) เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปรับทราบเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ประกาศเจตจ านงสุจริต ของ นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า ผุ้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ โดย
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  Website:http://www.Watkhaowiset.ac.th และ  Email  address 
: Kaowiset _school@hotmail.com  และท าหนังสือแจ้งเวียนให้สถานศึกษารับทราบการประกาศเจตจ านงสุจริต
ดังกล่าว รวมทั้งท าข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตจ านงและท ารูปภาพสัญลักษณ์ของหน่วยงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
 

mailto:_school@hotmail.com
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๒. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน  เพ่ือปรับปรุง  พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

๒.๑) นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสถานศึกษา และการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และเป็นผู้กล่าวน าค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริต อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในส านักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด พร้อมมอบนโยบายและหลักการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและตรวจสอบได้และ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒) นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นประธานในการประชุมทีมบริหารของ โรงเรียนวัดเขา
วิเศษ เพ่ือมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ น าไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมมอบนโยบายและหลักการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและตรวจสอบได้และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
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๒.๓)  นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา ๔.๐ สัญจร เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมระดมความคิด วางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอวังวิเศษ ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาวิเศษ อ าเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง 

-  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอวังวิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  อ าเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง 
  

 
 
๓. เสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรในสถานศึกษา 

๓.๑) นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ร่วมกับส านัก ป.ป.ช. ภาค ๙ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้าง
วิทยากรในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเรือ
รัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความตระหนักในการประพฤติ ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ รู้จักคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๓.๒) โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทน
ต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ในระหว่างวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัด
เขาวิเศษ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความตระหนักในการประพฤติ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพ่ือ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 

 
 

๔. การป้องกันเหตุหรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อหน่วยงาน 
๔.๑) การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และมาตรการป้องกันการรับสินบน 
๔.๒) การประเมินความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางป้องกันความเสี่ยงการด าเนินงานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 
๔.๓) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ       
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
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๔.๔) การก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
………………………………………………… 

 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้
ก าหนดว่า ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค 
ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วน  ราชการนั้น ที่
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ยุติธรรม ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลกรและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประสบผลส าเร็จอย่างเป็น รูปธรรม จึงได้จัดท ามาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว อย่างเคร่งครัด ดังนี้  

๑.แนวปฏิบัติของหน่วยงาน  

๑.๑ ก าหนดให้หน่วยงานมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของ     
บุคลากรและเจ้าหน้าทีผ่่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสมและอ านวยความสะดวก เข้าถึงง่าย แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
แจ้งเรื่องร้องเรียน  

๑.๒ ให้โรงเรียนมีคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ที่โปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

๑.๓ ให้โรงเรียนมีสรุปผลและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนประจ าปีเสนอผู้บังคับบัญชา และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนภายในสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ  

๒. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

๒.๑ ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตาม
ช่องทาง ดังนี้  

(๑) กรณีส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เลขที่ ๒๕๙ 
หมู่ที่ ๔ ต าบลวัดเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

(๒) กรณีร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน่วยงานทีW่ebsite:http://www.Watkhaowiset.ac.th  

E-mail  address : Khaowiset _school@hotmail.com 

(๓) กรณีร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท ์ 075 291 401 โทรสาร  075 291 402  

/๒.๒ เมื่อได้รับ... 
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- ๒ - 
 

๒.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้มีการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพร้อม  ให้
ความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาภายใน ๕ วันนับแต่วันได้รับเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้  

(๑) กรณียังไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยจะสั่งยุติเรื่อง หรือสั่ง การให้
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร  

(๒) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนและ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการฯรับทราบค าสั่ง  

๒.๓ กรณีข้อร้องเรียนอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของโรงเรียน ให้ส่งเรื่อง ร้องเรียน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

๒.๔ ให้แจ้งผลด าเนินงานและผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน  

๓. ส่วนงานที่รับผิดชอบ  

มอบหมายให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษให้ เป็นไปตามมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

    

                                                                  (ลงชื่อ)  

                                                                         (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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๔.๕) จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 

 

 

 

 
๔.๖) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติ ส าหรับข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ยึดถือและปฏิบัติในการร่วมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เกิดความตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เกิดความโปร่งใส รู้จักคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี้ 

1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  2. การส่งเสริมความโปร่งใส 
  3. การด าเนินงานการป้องกันการทุจริต 
  4. การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 
รายละเอียดในภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ที่ 56/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
------------------------- 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต” ( Zero Tolerance 
& Clean Thailand ) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล และ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้สูงกว่าร้อยละ ๕๐ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จึงได้ก าหนดจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแผนปฏิบัติ การป้องกัน
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษท้ังนี้เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อง
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต อีกทั้งยกระดับดัชนีตัวชี
วัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษให้สูงขึ้น    
           เพ่ือให้การด าเนินการในการจัดท า รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดเขา
วิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เพ่ือรองรับและยกระดับดัชนีตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษให้สูงขั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ต ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษประกอบด้วย 
  ๑. นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า   ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นายสุวิชา     คีรีรัตน์   รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๓. นายวิชัย       ราชบุตร   คร ู    กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์     เต็มแก้ว   คร ู    กรรมการ 
๕. นางสุพรรณี   สีนา   คร ู    กรรมการ 
๖. นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง  คร ู    กรรมการ 
7. นางอรุณศรี แซ่จิ้ว   คร ู    กรรมการ 
8. นางนิภาพร  รอดราวี   คร ู    กรรมการ 
9. นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ   คร ู    กรรมการ 
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10.นางสาวภาณี  คงประสม  คร ู    กรรมการ 
๑๑.นายวิทยา  คงหมุน   คร ู    กรรมการ 
๑๒.นางโฉมวิลัย นวลนาค   คร ู    กรรมการ 
๑๔.นางสาวกุลนิธี  คาดิรันต์  คร ู    กรรมการ 
๑๕.นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ  คร ู    กรรมการ 
๑๖.นางสาวกรรณิการ์ สุคันธเมศ  คร ู     กรรมการและเลขานุการ  

 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 

  สั่ง  ณ วันที่ ๓0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า)                                     
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  
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การประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 


