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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล  

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict 

of interest : COI) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่  

และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว และก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ  

ซ้อนมีหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปของตัว 

เงินหรือทรัพย์สินก็ได้ ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา  

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน 

กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ เป็น

อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล  ประโยชน์

หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ ผลประโยชน์

ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสใน  อนาคตตั้งแต่ระดับ

องค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิด โดยไม่เจตนาหรือไม่

มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก  ลงโทษทางอาญา 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest 

: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่

รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ประเทศ อีกด้วย  

โรงเรียนสวัสดิ ์ร ัตนาภิมุข ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ ป ็ น ก รอบ ก า ร 

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ  

ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้  

2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย 

และพันธกิจในภาพ รวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้



และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย  กลยุทธ์โครงสรา้ง

องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร  

2.2 ความเสี ่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี ่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/  

กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ 

ดำเนินโครงการ  

2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น  

ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน 

การดำเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพ่ือ 

นำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  

2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย  

หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา ที่ไม่

ครอบคลุมการดำเนินงาน  

3. สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ  

3.1 ปัจจัยภายใน เช่นนโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรและการ 

เปลี ่ยนแปลงระบบงานความเชื ่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี ่ยนแปลงผู้ บริหารและเจ้าหน้าที ่บ่อยครั้ง            

การควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น  

3.2 ปัจจัยภายนอกเช่นกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา

ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 

way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข การวิเคราะห์

ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ  

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ทราบถึงความเสี่ยงด้านการ 

ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต  



1. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
2. ความเสี่ยงการทุจริตจากการใช้งบประมาณ  
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ 

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส 
การทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิด 
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ การขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for 
Conflict of Interest) 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนตามคำสั่งโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข ที่ 080/2565 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยมีการประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายงาน ดังนี้  

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
1.1 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก

พ้อง  
1.2 กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล

กระทบทางลบต่อ ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
2.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
2.2 ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่า  
2.3 การเบิกจ่ายเงินเกินสิทธิ หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง  
2.4 การจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ  
2.5 การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  
2.6 การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์  
2.7 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
2.8 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.9 การด าเนินงานการป้องกันการทจุริต  
2.10 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.11 แผนการป้องกันการทุจริต  

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
3.1 สูญเสียงบประมาณ  
3.2 เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
3.3 เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่ใช้โอกาสการกระทำผิดในทาง              

มิชอบด้วยหน้าที่  



3.4 เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับคนรุ่นหลัง  
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ประจำปี พ.ศ. 2565  

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลักดังนี้  

1. การป้องกันการทุจริตไม่เพียงพอ  
2. การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
3. ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่า 
4. การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในไม่ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด

เหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี ่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มา
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของ
หน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็น
ความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  
ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 
1 การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบ 
3 3 9 (1) 

2 ลักษระการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่า 

2 3 6 (2) 

3 การป้องกันการทุจริตไม่เพียงพอ 2 2 4 (3) 
4 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1 3 3 (4) 

 

 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
ด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการ  
วิเคราะห์ความเสี ่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ  
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ 1 (สูง = 9 คะแนน) 
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่า ลำดับ 2 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
การป้องกันการทุจริตไม่เพียงพอ ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ลำดับ 4 (ต่ำ = 3 คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับความเสี่ยงสูง               

ปานกลาง และต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 

ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้พิจารณาและกำหนดแนวทางเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิด

การสูญเสียงบประมาณ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบ
ด้วยหน้าที่ เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน โดยได้กำหนดกระบวนงานและกิจกรรมเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที ่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

1.1) จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโดยแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 



1.2) การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
นายจุมพล ทวีตา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้แสดงเจตจำนงสุจริตโดยมีเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะ

ปฏิบัติ หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างให้
บุคลากร ในโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขรับทราบและเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตนเพ่ือต่อต้าน
การ ทุจริตทุกรูปแบบ 

 

 
 
1.3) การแสดงสัญลักษณ์ของผู้บริหาร  

นายจุมพล ทวีตา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข นำบุคลากรในสวัสดิ ์รัตนาภิมุข และนักเรียนร่วม
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีความตระหนักและ 
คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

 

   
 
1.4) เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปรับทราบเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ของนายจุมพล ทวีตา โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
www.srm.ac.th รวมทั้งทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตจำนงและทำรูปภาพสัญลักษณ์ของหน่วยงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 



 
 
 

 
2. การป้องกันเหตุหรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อหน่วยงาน  

2.1) การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และมาตรการป้องกันการรับสินบน

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2) การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์                 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางป้องกันความเสี่ยงการดำเนินงานโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 
 
2.3) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขเพ่ือ

เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

 

 
 
 
 



2.4) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
เช่น - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 
2.5) จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

คำสั่งโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
ที่ ๐๘๐/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ด้านการดำเนนิงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

................................................................... 
 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะ ที ่  3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต ้ว ิส ัยท ัศน ์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้ งชาต ิ  ต ้านท ุจร ิต”                      
(Zero Tolerance & Clean Thailand) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล และยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้สูงกว่าร้อยละ 50 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข           
จึงได้กำหนดจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ทั้งนี้เพ่ือ
วิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะก็ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนากลไกและ กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ป ้องก ันการท ุจร ิต  อ ีกท ั ้ งยกระด ับด ัชน ีต ั วชี  ว ัดค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใส ในการบร ิหารงานของ                             
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขให้สูงขึ้น เพื่อให้การด าเนินการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ ำปีงบประมาณ 
2565 ของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อรองรับและยกระดับดัชนีตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขให้สูงขั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ประกอบด้วย  

๑)    นายจุมพล  ไกรเทพ   ประธานกรรมการ 

 ๒)    นางสาวสมร จันทร์รัตน์  รองประธานกรรมการ 

 ๓)    นายวุฒิชัย  แกล้วกล้า  กรรมการ 

 ๔)    นายสมพงษ์  เกิดรักษ์   กรรมการ 

 ๕)    นางสุพัตรา  ไข่รักษ์   กรรมการ 

 ๖)    นางอัจฉรา  สร้อยทอง  กรรมการ 

 ๗)    นางจุติตา  สุวรรณกิจ  กรรมการ 

๘)    นายคมกฤษณ์ สุขศรีเพ็ง  กรรมการ 

 ๙)    นายธีรภาพ  สุขตาม   กรรมการ 

 ๑๐)  นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ์  กรรมการ 
 



 ๑๑)  นางสาวเหมรัตน์ สารวัตร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒)  นายศตวรรษ โชติช่วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ 
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ  

      สั่ง ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นายจุมพล  ทวีตา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 


