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ส่วนที่1 
 
 
 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจ า 
ปีงบประมาณ 2564  โดยใช้การวิเคราะห์มาตรฐานCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบ 
ได้ ผละการผก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญผละพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันผละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) 

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิด 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพ่ือป้องกันการทุจริตในโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
2. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานผละการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการผสวงหาผล 

ประโยชน์ส่วนตัวในต าผหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นผบบ 
อย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส ผละตรวจสอบได้ 

3. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการผผ่นดินผก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผละประชาชน 

ประเด็นความเสี่ยงของโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ที่พบจากการน าผลการประเมินมาก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
มีจ านวน4ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การเบิกถอนเงิน ขาด เกิน 
2. การดูผล รักษาทรัพย์สินผละตรวจสอบพัสดุไม่ต่อเนื่อง 
3. ครูไม่เตรียมสื่อการสอน 
4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน 

จากการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงต่างๆผล้วทางโรงเรียนจึงได้ก าหนดเป็นผผนการจัดการ
ความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้ในส่วนที่ 2 

 
 
 



 
 

 

 

ส่วนที่ 2 
แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564 

 
ปัจจัย 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
มค 
64 

กพ 
64 

มีค 
64 

เมษา 
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
ผต่ละสัปดาห์ 
2. ควบคุม ตรวจสอบก่อนเบิกถอนเงิน 
3. รายงานผล จัดท าสถิติการเบิกถอน
ที่ถูกต้อง 

         น.ส.เสาวณี  
ผก้วนิตย ์
หัวหน้างาน
งบประมาณ 

2. การดูผล รักษา
ทรัพย์สินผละ
ตรวจสอบพัสดุ 
ไม่ต่อเนื่อง 

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

         น.ส.ปุณิกา 
 เจริญจติต ์
หัวหน้างาน
บริหารงานท่ัวไป 

3. ครูไม่เตรียมสื่อ
การสอน 

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

         นางเปรมวดี  
จักรเพชร  
หัวหน้างาน
บริหารงาน
วิชาการ 



 
 

 

 

 

 
ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ความ
เสี่ยง 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
มค 
64 

กพ 
64 

มีค 
64 

เมษา 
64 

พค 
64 

มิย 
64 

กค 
64 

สค 
64 

กย 
64 

4. การปฏิบัติงาน ของ 
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนผละ ระเบียบ 

1.76 2.88 5.06 1. ควบคุม ก ากับ ดูผลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันผละผก้ไข ปัญหาการ ทุจริต
ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูผลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญอย่าง
เคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูผลให้ข้าราชการ 
ผละบุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือการ
ประเมินความเสี่ยงของโรงเรียน 
4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของผต่
ละกลุ่มงาน 
5.รายงานผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานทุก 6 
เดือน 

         นายปฐมเดช สุขศิริ  
หัวหน้างานบริหารงาน
บุคคล 



 
 

 

ส่วนที่ 3 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
งบ 

ประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

1. การเบิกถอนเงินขาด 
เกิน 
       1.1 จัดประชุม
บุคลากรผู้รับผิดชอบ  
      1.2 ก าหนดวัน เวลา
การเบิกถอนเงินในผต่ละ
สัปดาห์    
     1.3 ควบคุม ตรวจสอบ  
ก่อนเบิกถอนเงิน 
      1.4 รายงานผลจัดท า
สถิตการเบิกถอนที่ถูกต้อง 
    1.5 ประกาศมาตรการ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ โรงเรียน
วัดธรรมศาลาฯ 
    1.6 ควบคุม ก ากับ ดูผล
ให้ข้าราชการผละบุคลากร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ผนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้าง ทุก
กรณีอย่างเคร่งครัด 

พบความผิดพลาด
น้อยลงไม่ท าให้
ราชการเสียหาย 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

น.ส.เสาวณ ี ผก้วนิตย์ ไม่ได้ใช้ 
งบประมาณ 

-เจ้าหน้าที่มีงานสอน
เต็มเวลาจ านวน 20 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
เนื่องจากครูไม่พอ 

-ควรด าเนินการอย่าง
ระมัดระวังให้มากข้ึน มี
การตรวจสอบตาม
ขั้นตอนไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดขึ้นอีก 

2. การดูผลรักษาทรัพย์สิน 
ผละตรวจสอบพัสดุ 
ไม่ต่อเนื่อง 
2.1 ก าหนดผผนการ 
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
2.2 จัดท าคู่มือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
2.3 การก ากับติดตาม 
อย่างเป็นระบบ 
ผละต่อเนื่อง 

มีคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานมีการ
ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบมากข้ึน โอกาส
ความเสี่ยงลดลง 

น.ส.ปุณิกา เจริญจิตต์ ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ควรก ากับติดตาม 
ส ารวจตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัดเพ่ือ
ไม่ให้เกิดจุดรั่วความ
เสี่ยงในอนาคต 



 
 

 

การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
งบ 

ประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

2.4 รายงานผลทกุ6 เดือน     
3. ครูไม่เตรียมสื่อการ 
3.1 จัดอบรมครูผู้สอนใน 
การขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา ระดับ 
ปฐมวัยถึงประถมศึกษา 
3.2 ก าหนดปฏิทินส่ง 
ผผนการจัดการเรียนรู้ 
ล่วงหน้าก่อนสอน 
3.3 ก าหนดปฏิทินการ
นิเทศการสอน 
3.4 จัดท าคู่มือการนิเทศ 
ภายใน 
3.5 จัดท าคู่มือชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
3.6 ก ากับ ติดตาม 
รายงานผลทุก6 เดือน 

- ครูเตรียมการสอน 
มากข้ึน ส่งผผนการ 
จัดการเรียนรู้
ล่วงหน้าก่อนสอน มี
การจัดท าPLC มี
การเตรียมผละใช้สื่อ
การสอนทุกคน 
- ผู้บริหารมีการ
นิเทศภายใน 
 

 

นางเปรมวดี  จักรเพชร ไม่ได้ใช้ 
งบประมาณ 

มีกิจกรรม/ภาวะการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า2019ผทรกซ้อน
ในระยะเวลาที่ก าหนด
นิเทศท าให้การนิเทศ
ไม่ต่อเนื่อง ควรจัดเวที
การผสดงผลงานการ 

สอน การใช้สื่อการ
สอนผละผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดกับผู้เรียนเพ่ือ
ผลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้มี 
ความโปร่งใสเป็น
ธรรมในการ
ประกอบการพิจารณา 
ความก้าวหน้าของ
บุคลากรต่อไป 

 

4. การปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม 
ขั้นตอนผละระเบียบ 
4.1 ประชุมชี้ผจงบุคลากร 
ของโรงเรียนทบทวนผละ
ปรับปรุงขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานของตนเพื่อ 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติงานผละป้องกัน 
การทุจริต 
4.2 ควบคุม ก ากับ ดูผลให้ 
ข้าราชการ บุคลากร ให้ 
ปฏิบัติตามมาตรการป้อง 
ผละผก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตของโรงเรียนวัด
ธรรมศาลาฯอย่างเคร่งครั 

มีคู่มือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานทั้ง4 

คืองานวิชาการงาน
งบประมาณ 
งานบุคคล 
งานบริหารทั่วไป 
มีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบมาก
ขึ้นโอกาสความเสี่ยง
ลง 
 

นายปฐมเดช  สุขศิร ิ ไม่ได้ใช้ 
งบประมาณ 

ควบคุม ก ากับ ดูผลให้ 
ข้าราชการ บุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามาตรการ
ป้องกนัผละผก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
ของโรงเรียนวัดธรรม
ศาลาฯอย่างเคร่งครัด 



 
 

 

 

การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
งบ 

ประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

4.3 ควบคุม ก ากับ ดูผลให้ 
ข้าราชการ บุคลากร ให้ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับเรื่องการรับ 
ของขวัญอย่างเคร่งครัด 
4.4 ควบคุม ก ากับ ดูผลให้ 
ข้าราชการ ผละบุคลากร 
ปฏิบัติตามคู่มือการ
ประเมินความเสี่ยงของ
โรงเรียน 
4.5 จัดท าคู่มือการปฏิบัติ 

ของผต่ละกลุ่มงาน 

   

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 


