
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วยงาน /กลุ่ม .....บรหิารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
************ 

 ชื่อกระบวนงาน 
การด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  

กรอบการประเมิน  ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ 
                 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส 
                 ของการใช้ต าแหน่งหน้าที่และอ านาจ 
 ด้านที่ 3  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส 
                    ของการใช้จ่ายงบประมาณ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
1. คณะกรรมการที่ปฏิบัติหนา้ที่ในการ
ด าเนินการสอบเป็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
กับ   ผู้เข้าสอบ 

ความเสีย่ง 
สูง 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ป้องกัน 
1. การออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์และประเมินผลงานเป็น
ค าสั่ง “ลับ” และด าเนินการประสานงานกับผู้ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นการ
ส่วนตัวล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันสอบ  
2. ให้กรรมการสัมภาษณ์และประเมินผลงาน และกรรมการก ากับหอ้ง
สอบทุกคน จับสลากห้องสอบก่อนปฏิบัติหน้าที่ มีการประชุมช้ีแจง
หน้าท่ี และให้กรรมการรับรองตนเองโดยการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้า
สอบในห้องที่ตนจับสลากได้ว่ามีผูท้ี่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตนเองหรือไม่ 
หากมี ให้แจ้งในที่ประชุมและท าการเปลีย่นห้องสอบทันที  

2. การทุจริตในการท าข้อสอบของผู้เข้า
สอบ 

สูง 1. ไม่อนุญาตให้ผู้เขา้สอบทุกคนน าสิง่ของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท า
ข้อสอบเข้าภายในห้องสอบ โดยผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องผา่นการ
ตรวจสอบการพกพาวัตถุโลหะอุปกรณส์ื่ออิเล็กทรอกนิกส์ต่างๆ หรอื
สิ่งของอื่นที่ไม่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบจากเจ้าที่ชุดตรวจสอบวตัถุ
โลหะ (หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด) 
2. จัดให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและเฝา้ระวังการใช้คลื่นความถี่วิทยายุ
และสญัญาณต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกดการทุจรติ โดยเจ้าหน้าที่ กสทช. 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจประจ าสนามสอบ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าอาคารสอบเพื่อสอดส่องดูแลและเฝ้าระวัง
เหตุการณผ์ิดปกติที่อาจเกิดจากบคุคลภายนอกหรือผูเ้ข้าสอบ 

ชื่อกระบวนงาน 
การด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  



กรอบการประเมิน  ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ 
                 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส 
                 ของการใช้ต าแหน่งหน้าที่และอ านาจ 
 ด้านที่ 3  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส 
                    ของการใช้จ่ายงบประมาณ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
2. การทุจริตในการท าข้อสอบของผู้เข้า
สอบ 

ความเสีย่ง 
สูง 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ป้องกัน 
4. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก หรือผู้ท่ไมเ่กี่ยวข้องเข้าไปใน 
สนามสอบ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและงาน
จราจร มีการตรวจบุคคลที่จะเข้ามาในสนามสอบอย่างละเอียด  

3. การแอบอ้าง การเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบ 

ปานกลาง 1. แจ้งประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ หใทราบถึงการด าเนินการ
สอบของ กศจ.เชียงใหม่ ที่มีมาตรการรัดกมุด าเนินการด้วยความ
บริสุทธ์ิยุติธรรม ไมม่ีผู้ใดท่ีสามารถให้การช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์
ใด ๆ ให้แก่ผู้เข้าสอบได้ พร้อมทั้งแจ้งช่องทางในการร้องเรียน หามี
ผู้ท าการแอบอ้าง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบ 
2. ห้ามบุคลากร เจ้าหน้าท่ีในสังกัด จดัให้มีการกวดวิชาหรือ
เกี่ยวข้องกับการจัดกวดวิชา การจ าหน่ายหนังสือต าราตา่ง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วยงาน /กลุ่ม .....ส่งเสริมการศึกษาเอกชน....ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่
************ 

 

 ชื่อกระบวนงาน 

การส่งเสริม ก ากับ ติดตามและก ากับดูแลโรงเรียนเอกชนในเรื่องต่างๆ 
เช่น การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน/การเปลี่ยนแปลงตราสารโรงเรียน/การ
สรรหาและแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียน/การขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุน
สงเคราะห์ 

กรอบการประเมิน  ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ 
                 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส 
                 ของการใช้ต าแหน่งหน้าที่และอ านาจ 
 ด้านที่ 3  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส 
                    ของการใช้จ่ายงบประมาณ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากร ด้านกฎหมาย กฎ 
ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
1. การอนุญาตไม่ถูกต้องตามระเบยีบ/แนว
ปฏิบัติและไม่เป็นไปตามก าหนดเง่ือนไขของ
เวลา การด าเนินการมีความล่าช้า ส่งผล
กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ 
เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน 
กฎ ระเบยีบที่ถูกต้อง ในการปฏิบตัิงาน 
และผู้ขอรับบริการไม่ทราบขั้นตอน กฎ 
ระเบียบในการด าเนินการขอนุญาต/ขอรับ
บริการ 

ความเสีย่ง 
ปานกลาง 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ป้องกัน 
1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิัติได้รับการอบรมให้มีความรู้
ความเข้าในการด าเนินการอนุญาต  
2. มีการจัดท าแนวปฏบิัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหารได้รับทราบขั้นตอน และมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการด าเนินงาน ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วยงาน /กลุ่ม ...........พัฒนาการศึกษา..........ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่

************ 
ชื่อกระบวนงาน  การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 

กรอบการประเมิน  Ø ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ 
                 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส 
                 ของการใช้ต าแหน่งหน้าที่และอ านาจ 
 ด้านที่ 3  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส 
                    ของการใช้จ่ายงบประมาณ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

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

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต    

1. การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
พอสมควร     จึงท าให้ไม่สามารถ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสรจ็
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบตัิปฏิบตัิการรับ
นักเรียน                                2. 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
และให้ความเห็นชอบการเปดิรับ
นักเรียน ระดับอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) 

 

ความเสีย่ง           

ปานกลาง     

 

 

 

 

ปานกลาง                          

                      

   มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ป้องกัน 

  ศธจ.เชียงใหม่ วางแผนการด าเนนิงานร่วมกับ สพป.ชม.1 – 6 และ สพม.
34  ในขั้นตอนการด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หรือ ในระยะเวลาทีเ่ร็วท่ีสุด 
เพื่อจะไดด้ าเนินการในข้ันต่อไปไดแ้ละเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเนื่องจาก 
คณะกรรมการรับนักเรียนระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามีบทบาทหน้าท่ี  ในการ
ด าเนินการอื่นๆ ต่อไป หากล่าช้า   จะท าให้การด าเนินการขั้นตอนอ่ืนๆ ไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้ เกิดความล่าช้า                                          

แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสพป. สพม. ที่เสนอ กศจ. ต้องผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและแผนการรับนกัเรียน
ช้ันอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของทุกเขตต้องผ่านการตรวจสอบการขออนุมัติ
การขอเปิด ช้ันอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)ชองโรงเรยีนในสังกัด ในเป็นไปตาม
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับกอ่น
ประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ส าหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัด 
สพฐ. ปีการศึกษา 2560 

 

 

 


