
รายงานการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือ            

                                   การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตหรือก่อใหเ้กิดการ 

                               ขดักนัระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกบัผลประโยชนส่์วนรวม 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

ค ำน ำ 
 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อย
อุปถัมภ์) อีกด้วยเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 –2564)  
 
 
        โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
           หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า          1 

- หลักการและเหตุผล        1 
- วัตถุประสงค์         3 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน     4 
- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ   4 
- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบ 4 

ด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)      5 
- สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   7 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปัมภ์) ประจ าปี 2564 
- การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน   8 
- แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนวัดธรรมศาลา 9 

(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ภำคผนวก 
 แบบส ารวจความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต      11 
 แวบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต     12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล    

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วน
บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์
หลักขององค์กรหน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์
ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับ
องค์กรจนถึงระดับสังคม  

อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ กระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหา ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศอีกด้วย  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน   ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้  

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ 
ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง องค์กร
ภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O)เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล
การ ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ 
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F)เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่



 

เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ ความไม่
ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ
ด าเนินงานสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ  

1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การ
ควบคุมก ากับดูแลไม่ทัว่ถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น  

2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 
  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและ
มีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง     ต าแหน่งในองค์กร ต่าง ๆ ทั้ง ในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติ พ่ีน้องหรือบริษัทที่ ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคล นั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด ความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ หรือ สภาวการณ์ของการขัดกัน
ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินการวิเคราะห์
ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกดิขึน้และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ   ท าให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่
เพียงพอ  
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2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  2.   เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  3.   เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดท า
ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  

4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ประชาชน  
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของความ
เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ ความเสี่ยงโดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับ ความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพเนื่องจาก เป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ จ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
                        เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood)  เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด คำอธิบำย 

5 สูงมาก   มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง          มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง          มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

2 น้อย          มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก            มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

 เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ 

  ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน   (บุคลำกร) 
    

ระดับ  โอกำสที่เกิด คำอธิบำย 
    

5  สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
    

4  สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
    

3  ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
    

2  น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
    

1  น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
     

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก

ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
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ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ลำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme  Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสงู  (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลางModerate  (Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่าLow (Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ทีไ่ด้จากการพิจารณาการจัด

ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood)  และผลกระทบที่เกิดข้ึน  (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

 
                 

 
 

ซึ่งระดับความเสี่ยงจัดแบ่งเป็น4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน 
 (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับ 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสี
สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก(Extream) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
เสี่ยงสูง(High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  
ปานกลาง(Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง  
ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  

 
ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)  
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับควำมเสี่ยง=โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

(Likelihood x Impact) 
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2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
  1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

    - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
       - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 

    - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
    - การหาพัสดุล่าช้า 
    - การเบิกเงินผิด ตกหล่น เกิน 
2) ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
     - สูญเสียงบประมาณ  
     - เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
     - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน   
3) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) รังเกียจการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
           - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)      
        - เผยแพร่ค่านิยม สร้างสรรค์ให้แกค่รแูละบุคลากร ในโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน 
วัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
      -  จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบให้แก่ครูและบุคลากรใน 
โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
       - การสร้างวัฒนธรรมองค์กร คุณธรรมให้เกิดกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนวัดธรรมศาลา  
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

   - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  
        (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น     
   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
      - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด     

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน 
วัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โรงเรียนวัดธรรมศำลำ (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประจ ำปี พ.ศ. 2564   

 
ที ่

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกำสใน
กำรเกิด

ควำมเสี่ยง 

ระดับควำม
รุนแรงของ
ควำมเสี่ยง 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ควำมหมำ
ยระดับ

ควำมเสี่ยง 
1 การเบิกถอนเงิน ขาด เกิน ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาด

ความน่าเชื่อถือไม่ถูกต้อง 
2.12 3.00 6.36 ปานกลาง 

2 การดูแลรักษาทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุไม่ต่อเนื่อง 1.94 3.10 6.01 ปานกลาง 
3 ครูไม่เตรียมสื่อการสอนส่งผลให้ประสิทธิภาพการสอน

ลดลง 
2.11 2.62 5.52 ปานกลาง 

4 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน 1.76 2.88 5.06 ปานกลาง 
5 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2.00 1.85 3.70 ต่ า 
6 การใช้เวลาสอนท างานอ่ืนๆส่วนตัว 1.89 1.90 3.59 ต่ า 
7 การออกนอกโรงเรียนในเวลาราชการโดยไม่ขออนุญาต 1.75 1.85 3.23 ต่ า 
8 การน าทรัพย์สินของโรงเรียนไปใช้ที่บ้าน 1.89 1.74 3.29 ต่ า 
9 การคุยโทรศัพท์ในเวลาสอน 1.50 2.02 3.03 ต่ า 
 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) น าผลการประเมินมาก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  

1. การเบิกถอนเงิน ขาด เกิน 
2. การดูแล รักษาทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุไม่ต่อเนื่อง 
3. ครูไม่เตรียมการสอน 
4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของแต่
ละปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้
ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 
 
 

 
 
 



 8 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถสรุปการวเคราะห์ความเสี่ยงและล าดับความส าคัยของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนได ้ดังนี้ 
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
1. การเบิกถอนเงิน ขาด เกิน  ล าดับ 1 ( ปานกลาง = 6.36  คะแนน ) 
2. การดูแลรักษาทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุไม่ต่อเนื่อง ล าดับ 2 ( ปานกลาง = 6.01 คะแนน ) 
3. ครูไม่เตรียมสื่อการสอนส่งผลให้ประสิทธิภาพการสอนลดลง ล าดับ 3 (ปานกลาง = 5.52 คะแนน ) 
4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน ล าดับ 4 (ปานกลาง =  5.06 คะแนน ) 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่าโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปานกลาง 4 เรื่อง ควรมีมาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดโอกาสขึ้นได้ 

 
ล ำดับ 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต 

 
โอกำสในกำร
เกิดควำมเสี่ยง 

ระดับควำม
รุนแรงของ
ควำมเสี่ยง 

 
ระดับ

ควำมเสี่ยง 

ควำมหมำย
ระดับควำม

เสี่ยง 
1 การเบิกถอนเงิน ขาด เกิน  2.12 3.00 6.36  ปานกลาง 
2 การดูแลรักษาทรัพย์สินและตรวจสอบ

พัสดุไม่ต่อเนื่อง 
1.94 3.10 6.01  ปานกลาง 

3 ครูไม่เตรียมสื่อการสอนส่งผลให้
ประสิทธิภาพการสอนลดลง 

2.11 2.62 5.52  ปานกลาง 

4 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามข้ันตอน 

1.76 2.88 5.06  ปานกลาง 
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ปัจจัย 

ที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ  
มำตรกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
มค 
64 

กพ 
64 

มีค 
64 

เมษำ 
64 

พค 
64 

มิย 
64 

กค 
64 

สค 
64 

กย 
64 

1.การเบิกถอนเงิน
ขาด เกิน 

2.12 3.00 6.36 1. ก าหนดวัน เวลาการเบิกถอนเงินใน
แต่ละสัปดาห์ 
2. ควบคุม ตรวจสอบก่อนเบิกถอนเงิน 
3. รายงานผล จัดท าสถิติการเบิกถอน
ที่ถูกต้อง 

         น.ส.เสาวณี  
แก้วนิตย ์
หัวหน้างาน
งบประมาณ 

2. การดูแล รักษา
ทรัพย์สินและ
ตรวจสอบพัสดุ 
ไม่ต่อเนื่อง 

1.94 3.10 6.01 1. ก าหนดแผนการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
2. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. การก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
4. รายงานผลทุก 6 เดือน 

         น.ส.ปุณิกา 
 เจริญจติต ์
หัวหน้างาน
บริหารงานท่ัวไป 

3. ครูไม่เตรียมสื่อ
การสอน 

2.11 2.62 5.52 1. ก าหนดปฏิทินส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ล่วงหน้าก่อนสอน 
2. ก าหนดปฏิทินการนิเทศการสอน 
3. จัดท าคู่มือการนิเทศภายใน 

         นางเปรมวดี  
จักรเพชร  
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 
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ปัจจัยท่ีจะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
โอกำส ผล 

กระทบ 
ควำม
เสี่ยง 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4  
มค 
64 

กพ 
64 

มีค 
64 

เมษำ 
64 

พค 
64 

มิย 
64 

กค 
64 

สค 
64 

กย 
64 

4. การปฏิบัติงาน ของ 
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ ระเบียบ 

1.76 2.88 5.06 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต
ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญอย่าง
เคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือการ
ประเมินความเสี่ยงของโรงเรียน 
4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่
ละกลุ่มงาน 
5.รายงานผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานทุก 6 
เดือน 

         นายปฐมเดช สุขศิริ  
หัวหน้างานบริหารงาน
บุคคล 



    
 
 
 
 

               ภำคผนวก 
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แบบส ำรวจควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ปีงบประมำณ 2564 

ค ำชี้แจง 
 ให้ท่านระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  ที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีโอกาส
เกิดข้ึนได้ในโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 
เรื่อง/งำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือ

ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น

หำกไม่มีกำรป้องกันที่
เหมำะสม 

แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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แบบประเมินควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริตของโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ปีงบประมำณ 2564 
ค ำชี้แจง 1.การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
โรงเรียนนวัดธรรมศาลา(หลววงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 2. การประเมินความเสี่ยงพิจารณาจาก โอกำสที่เกิด และควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจำก
ควำมเสี่ยง ตามเกณฑ์ดังนี้



 


