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คาํนํา 

รายงานผลการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน             
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ ไดด้าํเนินการประมวลผลการดําเนินงานตาม
มาตราการจดัการความเสีย่งทีก่ําหนดไว ้4 ปัจจยัเสีย่ง ซึง่ไดด้าํเนินการเสรจ็สิน้แลว้นัน้ และมผีลการดาํเนินงาน
ที่น่าพึ่งพอใจ สามารถป้องกนัและลดข้อผดิพลาดในการปฏิบตัิงานที่อาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อองค์กร              
ซึง่มผีลการดาํเนินการ ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏตามรายงานฉบบันี้ 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมลูพื้นฐาน 

ข้อมูลทัว่ไป 

 โรงเรยีนชุมชนวดับ้านระกาศ สงักดัโรงเรยีนประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตัง้อยู่ที่หมู่ 4 
ตําบลบางระกาศ อําเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ ตัง้อยู่ในเขตปรมิณฑล ทําเลทีต่ ัง้รอบๆ เหมาะแก่
การประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม มโีรงงานอุตสาหกรรมทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นจํานวนมากหลาย
แห่ง ทาํใหเ้ศรษฐกจิเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ ดา้นสงัคม มกีารอพยพเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานของประชากรเป็น
จาํนวนมาก ทัง้จากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ 
  เปิดสอนตัง้แต่ระดบัปฐมวยัถึงมยัยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่บรกิารของโรงเรียน มจีํานวน 4 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ที ่3 หมู่ที ่4 หมู่ที ่5 และหมู่ที ่6 สถานทีส่าํคญัทีอ่ยู่ใกลโ้รงเรยีน คอื วดับา้นระกาศและ
สนามบนิสุวรรณภูม ิซึ่งอยู่ด้านเหนือของถนนบางนา-ตราด ในเขตปกครองอําเภอบางพล ีซึ่งตดิต่อกบั
อําเภอบางบ่อ  

 
ประวติัโรงเรียนโดยย่อ  
 โรงเรียนชุมชนวดับ้านระกาศ ตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2472 เป็นโรงเรียนประชาบาล 
ประเภทนายอําเภอจดัตัง้ ด้วยเงนิศึกษาพลี ครัง้แรกอาศยัศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรยีนชัว่คราว                
เปิดทาํการสัน้ตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โดยมนีายแอบ ธนโกเศศ เป็นครูใหญ่คนแรก 

ต่อมาได้สร้างอาคารเรยีนแบบ ป.๒  ในเดอืนพฤศจกิายน  ๒๔๘๐  และย้ายมาเรยีนในอาคารนี้
เมื่อวนัที ่ ๑๖พฤษภาคม ๒๔๘๒ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดส้รา้งอาคารเรยีนแบบ ป.๑ ฉ แลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่
๑ มถิุนายน ๒๕๐๖ และเปิดสอนถงึชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๕ ต่อมาได้เปิดสอนถงึชัน้ ป.๗ ปัจจุบนัรื้อถอน
แลว้ 
          พ.ศ. ๒๕๒๐ เปลี่ยนแผนการศึกษาชาติฉบบัใหม่ ลดชัน้ ป.๗ เปิดสอนตัง้แต่ชัน้ ป.๑ ถึง ป.๖  
ตัง้แต่ปีการศกึษา  ๒๕๒๑  เป็นตน้มา 
          พ.ศ. ๒๕๒๙  เปิดสอนชัน้เดก็เลก็ขึน้  ๑  หอ้ง 
          พ.ศ. ๒๕๓๑  ยุบชัน้เดก็เลก็  เปิดสอนชัน้อนุบาลปีที ่ ๑  และอนุบาลปีที ่ ๒  

พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้เปิดสอนขยายโอกาสทางการศกึษาเพื่อสนองนโยบายการศกึษา  ๑๒  ปี โดย
เปิดรบันักเรียนชัน้ ม.๑ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ปัจจุบันเปิดสอนตัง้แต่อนุบาลปีที่ ๑ ถึงชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่๓ 
  พ.ศ.๒๕๕๑  ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ  สรา้งอาคารเรยีน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จาํนวน ๑ หลงั  ๑๐ 
หอ้งเรยีน  ปัจจุบนัใชเ้ป็นอาคารเรยีนของนกัเรยีนชัน้ ป.๑-ป.๖ และหอ้งพเิศษต่าง ๆ 



    

พ.ศ.๒๕๕๒ ไดร้ือ้ถอนอาคารเรยีนแบบ ป.๑ ฉ  และอาคารโรงอาหาร เพื่อมาก่อสรา้งอาคารโรง
อาหารหลงัใหม่  ในบรเิวณอาคารเรยีนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ 

พ.ศ. 2553 ก่อสรา้งโรงอาหารขนาด 24 x 8 เมตร ชัน้เดยีว จาํนวน 1 หลงั 
พ.ศ. 2558 ทาํสนาม BBL 
พ.ศ. 2558 ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน เลขทีโ่ครงการ 581106094158 
พ.ศ. 2558 ทาํทีน่ัง่ 2 ฝัง่ ของสนาม หลงัคาเมทลัชสีและประตูฟุตซอล 
พ.ศ. 2559 ปรบัภูมทิศัน์ (ทาํระเบยีงทีน่ัง่นักเรยีน) 
พ.ศ. 2559 ทาํท่อน้ําประปาและตดิตัง้ไฟฟ้าอาคารเรยีน 
พ.ศ. 2558 ทาํท่อระบายน้ํา รางน้ํา และหลงัคาเมทลัชที 
พ.ศ. 2559 หอ้งน้ําหญงิ 1 หลงั แบบ 6ที/่49 
พ.ศ. 2559 อาคารอเนกประสงค ์1 หลงั แบบ สป.ช. 205/26 
พ.ศ. 2559 อาคารเรยีน 1 หลงั แบบ สปช. 105/29 
พ.ศ. 2560 หอ้งน้ําชาย 1 หลงั แบบ 6 ที/่49 
พ.ศ. 2565 กําลงัก่อสรา้งอาคารเรยีน แบบ 105 ล/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว 5 หอ้งเรยีน 

 
ลกัษณะภมิูศาสตร ์

 ลกัษณะภูมศิาสตร์ของโรงเรยีนชุมชนวดับ้านระกาศ มเีนื้อที่ประมาณ 12 ไร่เศษ มอีาณาเขต
ตดิต่อพืน้ที ่ดงันี้ 
 ทศิเหนือ ตดิต่อทีด่นิของวดับา้นระกาศ (ทีต่ ัง้ของศูนยเ์ดก็เลก็ อบต.บา้นระกาศ) 
 ทศิใต ้  ตดิต่อลําคลองสาํโรง 
 ทศิตะวนัออก ตดิกบัทีด่นิเอกชนและสนามกฬีา อบต.บา้นระกาศ 
 ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัวดับา้นระกาศ 
 
สภาพชุมชนโดยรวม 

 สภาพชุมชนบรเิวณโรงเรยีนมลีกัษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มภีูเขา มลีําคลองสําโรงไหลผ่าน การ
คมนาคมสะดวก มกีารติดต่อสื่อสารที่ทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ บรเิวณใกล้เคยีงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ วดับ้านระกาศ โรงงานอุตสาหกรรม บ่อปลาและท้องนา อาชพีหลกัของชุมชน คอื รบัจ้างโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากบรเิวณชุมชนมโีรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากรวมถึงการทํานาข้าวและนากุ้ง          
ไม่ไดผ้ล เมื่อทาํแลว้จะเกดิภาวะขาดทุนตลอด ประชาชนสว่นใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ ประเพณี/วฒันธรรม
ท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จกัโดยทัว่ไป คอื ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประเพณีสารทเดอืน 10 เป็นตน้ 
 ผูป้กครองสว่นใหญ่ จบการศกึษาระดบั ประถมศกึษา 



    

         ประกอบอาชพี  รบัจา้งโรงงานอุตสาหกรรม รอ้ยละ 52.56 
      เกษตรกรรม   รอ้ยละ 23.46 
      คา้ขาย    รอ้ยละ 3.34 
      อื่นๆ     รอ้ยละ 20.60 
         นบัถอืศาสนา พุทธ    รอ้ยละ 99.00 
      ครสิตแ์ละอสิลาม  รอ้ยละ 01.00 
         ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อครวัเรอืน ต่อปี 34,706.26 บาท 



    

แผนผงัการบริหารงาน 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน

นายศกัด์ิกรินทร ์อินทรส์งูเนิน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจนิตนา ยนตศ์ริิ

หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานวชิาการ

กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

นายครองยทุธ นบนอบ

หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารงานทัว่ไป

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางรชันี  หมืน่แทน

หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบคุคล

นางสาวอนิทริา ศรเีกดิ

หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล

คณะกรรมการสถานศึกษา



    

ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะหค์วามเส่ียงอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏิบติังาน 

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจก่อเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict  

Interest) 

การวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้น เป็นการวเิคราะหร์ะดบัโอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบของ 
ความเสีย่งต่างๆ เพื่อประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและการดําเนินการวเิคราะห ์จดัลําดบั
ความเสีย่งโดยกําหนดเกณฑก์ารประเมนิมาตราฐานทีจ่ะใชใ้นการประเมนิความเสีย่ง ดา้นผลประโยชน์ทบั
ซ้อน ได้แก่ ระดบัโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดบัความเสี่ยง ทัง้นี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากขอ้มูลเชงิพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็น
ตวัเลขหรอืจาํนวนเงนิทีช่ดัเจนได ้
 
เกณฑร์ะดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคณุภาพ 

ระดบั โอกาสท่ีจะเกิด คาํอธิบาย 
5 สงูมาก มโีอกาสเกดิขึน้ประจาํ 
4 สงู มโีอกาสเกดิขึน้บ่อยครัง้ 
3 ปานกลาง มโีอกาสเกดิขึน้บางครัง้ 
2 น้อย มโีอกาสเกดิขึน้น้อย 
1 น้อยมาก มโีอกาสเกดิขึน้ยาก 

 
เกณฑค์วามรนุแรงของผลกระทบ (Impact)เชิงคณุภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการดาํเนินงาน 

ระดบั โอกาสท่ีจะเกิด คาํอธิบาย 
5 สงูมาก ถูกลงโทษทางวนิยัรา้ยแรง 
4 สงู ถูกลงโทษทางวนิยัอย่างไม่รา้ยแรง 
3 ปานกลาง สรา้งบรรยากาศในการทํางานทีไ่ม่เหมาะสม 
2 น้อย สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏบิตังิานบ่อยครัง้ 
1 น้อยมาก สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏบิตังิานนานๆครัง้ 

 
 ระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) แสดงถงึระดบัความสาํคญัในการบรหิารความเสีย่ง โดย
พจิารณาจากผลคุณของระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) กบัระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)ของความเสีย่งแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดไว ้4 ระดบั ดงันี้ 
 
 



    

ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ระดบั ระดบัความเส่ียง ช่วงคะแนน 
1 ความเสีย่งระดบัสงูมาก (Extreme Risk : E) มโีอกาสเกดิขึน้ประจาํ 
2 ความเสีย่งสงู (High : H) มโีอกาสเกดิขึน้บ่อยครัง้ 
3 ความเสีย่งปานกลาง (Moderate Risk : M) มโีอกาสเกดิขึน้บางครัง้ 
4 ความเสีย่งตํ่า (Low Risk : L) มโีอกาสเกดิขึน้น้อย 

 ในการวเิคราะหค์วามเสีย่งจะตอ้งมกีารกําหนดแผนภูมคิวามเสีย่ง (Risk Profile) ทีไ่ดจ้าก การ
พจิารณาจดัระดบัความเสีย่งจากโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ (Impact) 
และขอบเขตของระดบัความเสีย่งทีส่ามารถยอมรบัได ้(Risk Appetite Boundary) โดยทีฃ่ 

 

 
ซึง่จดัแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ความสามารถเป็น Risk Profile แบ่งออกเป็น 4 สว่น ใชเ้กณฑใ์นการจดัแบ่ง 
ดงันี้ 

ระดบัความเส่ียง คะแนนระดบัความเส่ียง มาตรการกาํหนด การแสดงสีสญัลกัษณ์ 
เสีย่งสงูมาก 15-25 คะแนน มมีาตรการลดและประเมนิ

ซํ้าหรอืถ่ายโอนความเสีย่ง 
สแีดง  

เสีย่งสงู 9-14 คะแนน มมีาตรการลดความเสีย่ง สสีม้ 
ปานกลาง 4-8 คะแนน ยอมรบัความเสีย่งแต่มี

มาตรการควบคุมความ
เสีย่ง 

สเีหลอืง 

ตํ่า 1-3 คะแนน ยอมรบัความเสีย่ง สเีขยีว 
 
ตารางระดบัความเส่ียง (Degree of Risk) 

 
 

 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood X Impact) 



    

2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทบัซ้อน (Rick Assessment for 

Conflict of interest) โรงเรียนชุมชนวดับ้านระกาศ 
 โรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ มกีารดําเนินการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจ
เกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น ดงันี้ 

1. การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบั 

ซ้อน 
 - กระบวนงานทีเ่กี่ยวขอ้งการใชเ้งนิและมชี่องทางทีจ่ะทําประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและพวกพอ้ง
 - กระบวนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจของเจา้หน้าทีซ่ึง่มโีอกาสใชอ้ย่างไม่เหมาะสม                     
คอื มกีารเอือ้ประโยชน์หรอืใหค้วามช่วยเหลอืพวกพอ้ง การกดีกนั การสรา้งอุปสรรค 
 - กระบวนงานทีม่ชี่องทางเรยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์จากผูท้ีม่เีกี่ยวขอ้งซึง่ผลทางลบต่อผูอ้ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
 2. โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบั

ซ้อน 

 กลุ่มอาํนวยการ 
  -การใชว้สัดุอุปกรณ์ทางราชการ อาจมกีารนําวสัดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใชใ้นเรื่องสว่นตวั 
 -การจดัหาผูร้บัจา้งในการปรบัปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที ่อาจมกีารเอือ้ผลประโยชน์ต่อพวก
พอ้ง เครอืญาต ิหรอืธุรกจิตนเอง 
 กลุ่มบริหารบุคคล 
 - การคดัเลอืกขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ในการรบัรางวลัหรอืเป็นตวัแทน อาจมี
การเอือ้ประโยชน์ในการใหพ้วกพอ้ง เครอืญาต ิ
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย ์
 - การจดัซือ้ การจดัจา้ง วสัดุอุปกรณ์ของโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ อาจมกีารเอือ้ประโยชน์ให้
พวกพอ้ง เครอืญาต ิหรอืธุรกจิตนเอง 
 กลุ่มกฎหมายและคดี 

 -การกระทําทีเ่กดิการละเลย ไม่ปฏบิตัหิรอืทาํตามระเบยีบ และมคีวามเขา้ใจคาดเคลื่อนเกีย่วกบั
เรื่องดงักล่าว ซึง่อาจสอ่ไปทางทางทุจรติ  
 - การกระทาํทีอ่าจเกดิขึน้อย่างรูต้วัและไม่รูต้วั ทัง้เจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
จนกระทัง้กลายเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิีไ่ม่เหน็ว่าเป็นความผดิ สง่ผลใหบุ้คคลนัน้ขาดการตดัสนิใจทีเ่ทีย่ง
ธรรม เนื่องจากการยดึผลประโยชน์สว่นตนเป็นหลกั 
 กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 - การพจิารณาคดัเลอืกอาจเอือ้ประโยชน์ใหก้บัเพือ่น ญาตพิีน้่อง คนรูจ้กั 



    

 3. ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกนัท่ีเหมาะสม 

 - สญูเสยีงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางใหเ้จา้หน้าทีใ่ชอ้ํานาจหน้าที ่ทาํใหผู้ป้ฏบิตัใิชโ้อกาสทาํผดิในทางมชิอบดว้ยหน้าที่ 
 - เสยีชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอืของหน้างาน 
 4. แนวทางการป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 1. การเสริมสร้างจิตสาํนึกให้บุคลากรของโรงเรียนชุมชนวดับ้านระกาศ รงัเกียจการทุจริต 
ทุกรปูแบบ เช่น  

 - การสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ 
 - เผยแพรค่่านิยมสรา้งสรรคใ์หแ้ก่เจา้หน้าที่ 
 - จดัโครงการฝึกอบรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมใหก้บัเจา้หน้าที่ 
 - การสง่เสรมิใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นตวัอย่างทีด่ี 
 2. การป้องกนัเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจะเป็นภยัต่อหน่วยงาน เช่น 

 - การแจง้เวยีนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
 - การเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่น 
 - การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการปฏบิตังิานของบุคลากรโรงเรยีนชุมชนวดั
บา้นระกาศ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
 - จดัช่องทางการรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

3. สรปุผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนของโรงเรียนชุมชนวดับ้าน

ระกาศ ประจาํปี พ.ศ. 2565  
 โรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ กําหนดความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น จํานวน 4 
ประเดน็หลกั ดงันี้ 

1. การใชว้สัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์สาธารณูปโภคทางราชการในเรื่องสว่นตวั 
2. การกํากบัตดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้ง ยงัไม่เคร่งครดัเท่าทีค่วร 
3. การเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจดัซือ้จดัจา้ง 
4. การเอือ้ประโยชน์ในการคดัเลอืกขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในการรบัรางวลั 

ตวัแทน 
เมื่อพจิารณาโอกาส/ความถีท่ีจ่ะเกดิเหตุกาณณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจยั 

ความเสีย่งแลว้ จงึนําผลทีไ่ดม้าพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งและผลกระทบ
ของความเสีย่งต่อกจิกรรมหรอืภารกจิของหน่วยงาน ว่า ก่อใหเ้กดิระดบัความเสีย่งในระดบัใดในตาราง
ความเสีย่ง ซึง่จะทาํใหท้ราบว่ามคีวามเสีย่งใดเป็นความเสีย่งสงูสุดทีจ่ะตอ้งบรหิารจดัการก่อน  

ลาํดบั ปัจจยัความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดบัความ

เส่ียง 
ลาํดบั

ความเส่ียง 
1 การใชว้สัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

สาธารณูปโภคทางราชการในเรื่อง
สว่นตวั 

5 5 25 (1) 

2 การกํากบัตดิตามและตรวจสอบการ
จดัซือ้จดัจา้ง ยงัไม่เคร่งครดัเท่าทีค่วร 

3 5 15 (2) 

3 การเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการ
จดัซือ้จดัจา้ง 

3 4 12 (3) 

4 การเอือ้ประโยชน์ในการคดัเลอืก
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาในการรบัรางวลั ตวัแทน 

2 4 8 (4) 

แผนภมิูความเส่ียง (Risk Map) 

 

 



    

 จากแผนภูมคิวามเสีย่ง (Risk Map) ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัลําดบัความสําคญัของ
ความเสีย่งดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้นสามารถสรุปการวเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัลําดบัความสําคญัของ
ความเสีย่งดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้นไดด้งันี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจดัลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนใน

การปฏิบติังานของโรงเรียนชุมชนวดับ้านระกาศ 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน จดัลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียง 
การใชว้สัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์สาธารณูปโภคทางราชการใน
เรื่องสว่นตวั 

ลําดบั 1 (สงูมาก = 25 คะแนน) 

การกํากบัตดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้ง ยงัไม่
เคร่งครดัเท่าทีค่วร 

ลําดบั 2 (สงูมาก = 15 คะแนน) 

การเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจดัซือ้จดัจา้ง ลําดบั 3 (สงู = 12 คะแนน) 
การเอือ้ประโยชน์ในการคดัเลอืกขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาในการรบัรางวลั ตวัแทน 

ลําดบั 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 
จากตารางวเิคราะหค์วามเสีย่งสามารถจําแนกระดบัความเสีย่งออกเป็น 3 ระดบั คอื สงูมาก สงูและปาน
กลาง โดยสามารถสรุปขอ้มูลการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบั
ซอ้นโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ ประจําปีงบประมาณ 2565 ดงันี้ 

ระดบัความเส่ียง มาตรการกาํหนด ปัจจยัความเส่ียง 
เสีย่งสงูมาก จาํเป็นตอ้งเร่งจดัการความเสีย่ง มี

มาตราการลดและประเมนิซํ้า หรอืถ่ายโอน
ความเสีย่ง 

-การใชว้สัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
สาธารณูปโภคทางราชการใน
เรื่องสว่นตวั 
-การกํากบัตดิตามและตรวจสอบ
การจดัซือ้จดัจา้ง ยงัไม่เคร่งครดั
เท่าทีค่วร 

เสีย่งสงู จาํเป็นตอ้งเร่งจดัการความเสีย่งและมี
มาตรการลดความเสีย่ง เพือ่ใหอ้ยู่ฝนระดบั
ทีย่อมรบัได ้

-การเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพอ้ง
ในการจดัซือ้จดัจา้ง 
-การเอือ้ประโยชน์ในการ
คดัเลอืกขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาในการรบั
รางวลั ตวัแทน 

ปานกลาง - - 
ตํ่า - - 

 

 

 

 



    

ส่วนท่ี 3 
รายงานผลการดาํเนินการจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ในการปฏิบติังานของโรงเรียนชุมชนวดับ้านระกาศ 
 ตามที่โรงเรยีนชุมชนวดับ้านระกาศ ได้ดําเนินการประเมนิความเสีย่งที่อาจเกดิผลประโยชน์ทบั
ซอ้นในการปฏบิตังิานหน่วยงาน โดยวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบั
ซ้ อ น  ต ามมาต ร ฐ าน  COSO ( The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission ) เพือ่เป็นแนวทางป้องกนัและลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน ทีเ่กดิก่อใหเ้กดิความทุจรติ 
 การดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
 1. มมีาตรการใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบและ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั โดยทําหนงัสอืกําชบัและซกัซอ้มแนวทางปฏบิตั ิเช่น 

 
 

กําชบัการดําเนินการ เรื่อง รอ้งเรยีนและการดาํเนินการทางวนิัย จากสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 
 



    

 2. การเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เพือ่ตระหนกัถงึความถูกตอ้งในการปฏบิตังิาน 
 ในคราวการประชุมครูและบุคลากรของโรงเรยีนชุมชนวดับ้านระกาศ ครัง้ที ่ 5/2565 เมื่อวนัที ่30 
เมษายน 2565นายศกัดิก์รนิทร ์อนิทรส์ูงเนิน ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ เพื่อประชุมสรา้ง
ความเขา้ใจ เตรยีมความพรอ้มสําหรบัการเปิดภาคเรยีนที1่ ในวนัที ่17 พฤศจกิายน 2565 ทัง้นี้ ไดช้ี้แจง
และสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตามกฎระเบยีบ 

 
 

 



    

 3. มชี่องทาง เผยแพร่ กฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหบุ้คลากร
ผ่านทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
 

 
 
 4. กําหนดมาตรการในการจดัซือ้จดัจา้ง เพือ่สรา้งความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจา้ง โดยการ
เปิดเผยขอ้มลู ข่าวสาร ในการจดัซือ้จดัจา้ง 

5. กจิกรรมประกาศปฏญิญาโรงเรยีนสุจรติเพือ่สรา้งความตระหนกัและใหค้ํามัน่ในการร่วม 
ป้องกนัการทุจรติ ปลูกฝัง่ค่านิยมความซื่อสตัยแ์ละการสรา้งเครอืข่ายต่อต้านการทุจรติของโรงเรยีนชุมชน
วดับา้นระกาศ 

 
 



    

โรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ โดยนายศกัดิก์รนิทร ์อนิทรส์ูงเนิน ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนชุมชนวดั
บา้นระกาศ จดักจิกรรม เขา้แถว เคารพธงชาต ิสวดมนต์ ทุกวนัศุกร ์และกล่าวคําปฏญิญาโรงเรยีนสุจรติ 
ประจาํปีการศกึษา 2565 
 การจดักจิกรรมปฏญิญาโรงเรยีน ประจาํปีการศกึษา 2565 เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นการสรา้งการรบัรูแ้ก่
สาธารณชนและเป็นการเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนชุมชนวดับ้าน
ระกาศ ให้ทุกคนมทีศันคต ิค่านิยม มเีจตจํานง มคีวามมุ่งมัน่ ตัง้ใจในการปฏบิตัหิน้าที่ รบัผดิชอบอย่าง
ซื่อสตัยส์ุจรติและจะดําเนินการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาธบิาล ใหเ้กดิขึน้ในโรงเรยีนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งกล่าวคํามัน่สญัญาต่อพนัธกรณีในการต่อต้านการทุจรติทุกรูปแบบ ด้วยการดําเนินการ
เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในโรงเรยีนและสถานศกึษา 

6. กจิกรรมประกาศเจตจาํนงในการพฒันาโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ 

 
  

นายศกัดิก์รนิทร ์อนิทรส์ูงเนิน ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนชุมชนวดับ้านระกาศ ใหค้วามสําคญักบัการ
บรหิารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบายรฐับาล ในด้านการส่งเสรมิการบรหิารราชการ
แผ่นดนิที่มธีรรมภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในภาครฐัตามประมวล
จรยิธรรมเขา้รบัราชการพลเรอืน พ.ศ. 2552 คู่มอืการปฏบิตังิานตามขอ้บงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พื้นฐาน ลงวนัที่ 12 มถิุนายน 2544 เรื่อง นโยบาลเกี่ยวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ใน
ฐานะผู้บรหิารโรงเรยีนชุมชนวดับ้านระกาศ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบรหิารงานด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติ ตามหลกัธรรมภบิาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้พรอ้มรบัผดิเพือ่ความเชื่อมัน่จากสงัคมว่า โรงเรยีน
ชุมชนวดับา้นระกาศและสถานศกึษาในสงักดัมเีจตจํานงต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบและจะยดึ
มัน่ทาํใหโ้รงเรยีนประถมศกึษาและสถานศกึษาในสงักดัเป็นองคก์รธรรมภบิาลและความโปร่งใส 



    

ส่วนท่ี 3 
รายงานผลการดาํเนินการจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ในการปฏิบติังานของโรงเรียนชุมชนวดับ้านระกาศ 
 ตามทีโ่รงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ ไดด้าํเนินการประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้นในการปฏบิตังิานหน่วยงาน โดยวเิคราะหค์วามเสีย่ง
เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission ) 
เพือ่เป็นแนวทางป้องกนัและลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน ทีเ่กดิก่อใหเ้กดิความทุจรติ 
 โรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ ไดก้ําหนดปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นในการปฏบิตังิานไว ้4 ปัจจยั ซึง่ไดด้าํเนินงานตาม
มาตรการจดัการความเสีย่งแลว้ โดยสรุปผลการดาํเนินการไวด้งันี้ 
 
1.สถานะการดาํเนินการตามมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏิบติังาน 

ปัจจยัท่ีจะ
เกิดความ

เส่ียง 
มาตรการจดัการความเส่ียง 

สถานะการดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แล้ว 

ดาํเนินการ
แล้วและเฝ้า
ระวงัอย่าง
ต่อเน่ือง 

อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการ 

ยงัมิได้
ดาํเนินการ 

1. การนํา
วสัดุครุภณัฑ์
ของทาง
ราชการไป
ใชใ้นเรื่อง
สว่นตวั 

1. แจง้แนวปฏบิตั ิมาตรการการใชว้สัดุ ครุภณัฑท์างราชการของทาง
โรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ 
2. ประชาสมัพนัธ ์สรา้งการรบัรู ้ถงึการดําเนินงานตามคู่มอืดาํเนินงาน ตาม
ขอ้รอ้งเรยีนรอ้งทุกขข์องโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศอย่างเคร่งครดั เพือ่ให้
ขา้ราชการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ไม่มกีารละเวน้การปฏบิตัิ
หน้าที ่

√ 
 
 

√ 

   



    

ปัจจยัท่ีจะ
เกิดความ

เส่ียง 
มาตรการจดัการความเส่ียง 

สถานะการดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แล้ว 

ดาํเนินการ
แล้วและเฝ้า
ระวงัอย่าง
ต่อเน่ือง 

อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการ 

ยงัมิได้
ดาํเนินการ 

1. การนํา
วสัดุครุภณัฑ์
ของทาง
ราชการไป
ใชใ้นเรื่อง
สว่นตวั (ต่อ) 

3. ควบคุม กํากบัดแูลใหข้า้ราชการบุคลากร ใหป้ฏบิตัติามจรยิธรรม 
4. ควบคุม กํากบัดแูลใหข้า้ราชการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตาม
คู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นของโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศอย่าง
เคร่งครดั 
5. จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารกบัการแยกแยะผลประโยชน์สว่นตวัและ
ผลประโยชน์ทบัซอ้นในการปฏบิตังิาน 

 
 
 

 
 
√ 

√ 
√ 

 

  

2. การกํากบั
ตดิตามและ
ตรวจสอบ
การจดัซือ้จดั
จา้งยงัไม่
เคร่งครดั
เท่าทีค่วร 

1. ควบคุม กํากบั ดแูลใหข้า้ราชการและบุคลากรในการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการจดัซือ้จดัจา้งอย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม กํากบั ดแูล ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบดา้นการจดัซือ้จดัจา้งทํา
รายงานสรุปการจดัซือ้จดัจา้งตามไตรมาสและเสนอใหห้วัหน้าสว่นราชการ
รบัทราบทุกครัง้ 
3. ควบคุม กํากบั ดแูล ใหข้า้ราชการและบุคลากร ใหป้ฏบิตัติาม พ.ร.บ. การ
จดัซือ้จดัจา้งอย่างเคร่งครดั 

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

√ 
 
 

√ 
 

  

 

 

 

 



    

ปัจจยัท่ีจะ
เกิดความ

เส่ียง 
มาตรการจดัการความเส่ียง 

สถานะการดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แล้ว 

ดาํเนินการ
แล้วและเฝ้า
ระวงัอย่าง
ต่อเน่ือง 

อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการ 

ยงัมิได้
ดาํเนินการ 

3. การเอือ้
ประโยชน์ต่อ
พวกพอ้งใน
การจดัซือ้จดั
จา้ง 

1. ควบคุม กํากบั ดแูล ใหข้า้ราชการและบุคลากร ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และแนวทางในการจดัซือ้จดัจา้ง อย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม กํากบั ดแูล ใหเ้จา้หน้าทีร่บัผดิชอบดา้นการจดัซือ้จดัจา้งทาํ
รายงาน สรุปการจดัซือ้จดัจา้งรายไตรมาสและเสนอใหห้วัหน้าสว่นราชการ
รบัทราบทุกครัง้ 
3. ควบคุม กํากบั ดแูล ใหเ้จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นพสัดุและบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัจา้ง รบัรองถงึความไม่เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัผูเ้สนอ
งานในการจดัซือ้จดัจา้ง 
4. ควบคุม กํากบั ดแูล ใหข้า้ราชการและบุคลากร ใหป้ฏบิตัติาม พ.ร.บ. การ
จดัซือ้จดัจา้งอย่างเคร่งครดั 
5. สรา้งความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจา้ง โดยการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใน
การจดัซือ้จดัจา้งของโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

√ 

√ 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

 

  

 

 
 



    

 

ปัจจยัท่ีจะ
เกิดความ

เส่ียง 
มาตรการจดัการความเส่ียง 

สถานะการดาํเนินการ 

ดาํเนินการ
แล้ว 

ดาํเนินการ
แล้วและเฝ้า
ระวงัอย่าง
ต่อเน่ือง 

อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการ 

ยงัมิได้
ดาํเนินการ 

4. การเอือ้
ประโยชน์ใน
การคดัเลอืก
ขา้ราชการ
ครแูละ
บุคลากร
ทางการ
ศกึษาในการ
รบัรางวลั/
ตวัแทน 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณา จากผูท้ีไ่ม่มสีว่นไดส้่วนเสยี 
2. ควบคุม กํากบั ดแูล การดาํเนินการตามคู่มอื การดําเนินงานตามขอ้
รอ้งเรยีน รอ้งทุกขข์องโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศอย่างเคร่งครดั เพือ่ให้
ขา้ราชการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ไม่มทีีล่ะเวน้การปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ละการประพฤตมิชิอบ เพือ่ใหย้ดึถอืปฏบิตัิ 
3. ควบคุม กํากบั ดแูล ใหข้า้ราชการและบุคลากรปฏบิตัติามคู่มอื
ผลประโยชน์ทบัซอ้นของโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ อย่างเคร่งครดั 

 √ 
 
 

√ 
 
 

√ 

  

 

 
 
 



    

2. ดาํเนินการจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏิบติังาน 

 
ปัจจยัท่ีเกิด
ความเส่ียง 

 
รายงานผลการดาํเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนดาํเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
หลงัดาํเนินการ 

 
ปัญหาและ
อปุสรรค โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดบั

ความเส่ียง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดบั

ความเส่ียง 
1. การนํา
วสัดุครุภณัฑ์
ของทาง
ราชการไป
ใชใ้นเรื่อง
สว่นตวั 

โรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ ดาํเนินการตาม
มาตรการความเสีย่งในเรื่องการนําวสัดุ ครุภณัฑ์
ของทางราชการไปใชใ้นเรื่องสว่นตวั โดย
ดาํเนินการดงันี้ 
1. มกีารจดัทาํคู่มอืการดาํเนินการรอ้งเรยีน รอ้ง
ทุกข ์คู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นของ
โรงเรยีน และแจง้ประชาสมัพนัธใ์หข้า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษาทัง้ในโรงเรยีนชุมชนวดั
บา้นระกาศรบัทราบและถอืปฏบิตัิ 
2. ผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากรทุกระดบั มกีารควบคุม 
กํากบั ดแูล ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาในสงักดัได ้ 

4 3 12 2 1 2 -ไม่ม-ี 

 
 
 
 
 



    

 
ปัจจยัท่ีเกิด
ความเส่ียง 

 
รายงานผลการดาํเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนดาํเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
หลงัดาํเนินการ 

 
ปัญหาและ
อปุสรรค โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดบั

ความเส่ียง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดบั

ความเส่ียง 
1. การนํา
วสัดุครุภณัฑ์
ของทาง
ราชการไป
ใชใ้นเรื่อง
สว่นตวั (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมของโรงเรยีนชุมชนวดั
บา้นระกาศ 
ในการนี้มมีาตราการจดัการความเสีย่งทีย่งัไม่ได้
ดาํเนินการอยู่ 2 ประเดน็ คอื 
1. การจดัทํามาตราการใชว้สัดุ ครุภณัฑ ์ทาง
ราชการของโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ 
2. จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ทบั
ซอ้นในการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ เนื่องจากยงัอยู่ในช่วง
ไตรมาสที ่3 ซึง่จะมกีารดาํเนินการทัง้ 2 ประเดน็ใน
ไตรมาสที4่ 

       

 

 
 
 



    

 
ปัจจยัท่ีเกิด
ความเส่ียง 

 
รายงานผลการดาํเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนดาํเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
หลงัดาํเนินการ 

 
ปัญหาและ
อปุสรรค โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดบั

ความเส่ียง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดบั

ความเส่ียง 
2. การกํากบั
ตติามและ
ตรวจสอบ
การจดัซือ้จดั
จา้งยงัไม่
เคร่งครดัท่า
ทีค่วร 
 
 
 
3. การเอือ้
ประโยชน์ต่อ
พวกพอ้งใน
การจดัซือ้จดั
จา้ง 
 
 

มกีารทํามาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการ
จดัซือ้จดัจา้ง ตามประกาศ สพป.สมุทรปราการ 
เขต 2 เพือ่ใหข้า้ราชการคร ูบุคลากร และเจา้หน้าที่
ทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง
ปฏบิตั ิตลอดจนไดม้กีารตดิตามควบคุม กํากบั 
ดแูล ตรวจสอบ ในการปฏบิตัขิองเจา้หน้าที ่ให้
ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั มกีารสรุปผลรายงานผลการ
ดาํเนินงานจดัซือ้จดัจา้งเป็นรายเดอืน เสนอให้
หวัหน้าหน่วยงานและเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์อง
หน่วยงาน 
มกีารจดัทาํมาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการ
จดัซือ้จดัจา้ง ตามประกาศ สพป.สุมทรปราการ 
เขต 2 เพือ่ใหข้า้ราชการ บุคลากรและจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิ
ตลอดจนไดม้กีารตดิตามควบคุม กํากบั ดแูล 
ตรวจสอบ ในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีอ่ย่าง
เคร่งครดั มกีารสรุปรายงานผลการดาํเนินงาน 
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2 
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2 
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4 
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1 

1 
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1 

-ไม่ม-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่ม-ี 

 



    

 
ปัจจยัท่ีเกิด
ความเส่ียง 

 
รายงานผลการดาํเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนดาํเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
หลงัดาํเนินการ 

 
ปัญหาและ
อปุสรรค โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดบั

ความเส่ียง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดบั

ความเส่ียง 
4. การเอือ้
ประโยชน์ใน
การคดัเลอืก
ขา้ราชการ
คร ูและ
บุคลากร
ทางการ
ศกึษาในการ
รบัรางวลั
ตวัแทน 
 

โงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ มกีารคดัเลอืก 
ประกอบดว้ย  
-การสรรหาครแูละบุคลากร ครดูไีม่มอีบายมุข 
-การสง่ขอเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

2 2 4 1 1 1 -ไม่ม-ี 

 
 
 

 
 



    

 
ปัจจยัท่ีเกิด
ความเส่ียง 

 
รายงานผลการดาํเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนดาํเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
หลงัดาํเนินการ 

 
ปัญหาและ
อปุสรรค โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดบั

ความเส่ียง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดบั

ความเส่ียง 
 
 
 

ในการดาํเนินการดงักล่าว ได้ดาํเนินการท่ีเป็น
การป้องกนัการเอ้ือประโยชน์ในการคดัเลือก
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาใน
การรบัรางวลัตวัแทน ดงัน้ี 

1. ประชาสมัพนัธแ์จง้ขา้ราชการในสงักดั 
2. ตรวจสอบคุณสมบตัผิูย้ ื่นขอรบัการคดัเลอืก

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนด 
3. แต่งตัง้คระกรรมการคดัเลอืก โดยดขูอ้มลูผู้

ยื่น ตามขอ้2 ตอ้งไม่มสีว่นไดส้ว่นเสยีกบั
คระกรรมการ 

4. ดาํเนินการคดัเลอืกใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑต์ามคดัเลอืก 

จากการดาํเนินการตามข้อ 1-4 ทาํให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ป้องกนัการ
ดาํเนินการท่ีเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ญาติ พ่ี
น้อง ในการคดัเลือกข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาในการรบัรางวลัหรือเป็นตวัแทน
ได้ 

       



    

 

ปัญหาและอปุสรรค 
 การดําเนินการตามมาตรการจดัการความเสีย่ง ในบางครัง้มขี ัน้ตอนการดําเนินการทีล่่าชา้ เนื่องจากไม่ไดก้ลบัหนดกรอบระยะเวลาในการดาํเนินการใน
แต่ละช่วงกจิกรรมทีช่ดัเจนใหผู้ร้บัผดิชอบทราบ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางปรบัปรงุ 

 ควรกําหนดปฏทินิการดําเนินงานโดยระบุช่วงเวลาของแต่ละกจิกรรมใหช้ดัเจนและมกีารดาํเนินงานเป็นระยะๆ 
 

 
 
ลงชื่อ ...................................................       ลงชื่อ ................................................... 

               (นายยุทธนา   จนัทรเ์รอืงโรจน์)              (นายศกัดิก์รนิทร ์อนิทรส์งูเนิน) 
           ผูจ้ดัทาํ         ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 



    

คณะผู้จดัทาํ  
ท่ีปรึกษา 

นายศกัดิก์รนิทร ์ อนิทรสงูเนิน  ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนชุมชนวดับา้นระกาศ 
นางศริลิกัษณ์  ปาณะวร  ครชูาํนาญการ 
นางทรงศร ี  พลูเพิม่ทรพัย ์  ครชูาํนาญการ 
นายครองยุทธ  นบนอบ   ครชูาํนาญการ 
นางจนิตนา  ยนตศ์ริ ิ  ครชูาํนายการ 
 
ผู้จดัทาํ/รวบรวม/เรียบเรียง/พิมพ ์
นายยุทธนา  จนัทรเ์รอืงโรจน์  ครผููช้่วย  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

 


