
   

   

   

   

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรยีนวดัหนัง 

ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน 
กระทรวงศกึษำธิกำร 

 

 
 



ค ำน ำ 
 

  โรงเรียนวัดหนัง ด ำเนินกำรวิเครำะห์  ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำม
มำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในกำรป้องกันกำรทุจริตกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี ้ยังน ำควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนวัดหนังอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต 
นั้น  
 

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโรงเรียนวัดหนัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกำรวิเครำะห์

ควำมเสี่ยงใน ๒ ด้ำน คือ ๑) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment for 

Conflict of Interest) ๒) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict 

of Interest) ของโรงเรียนวัดหนัง 

 

โรงเรียนวัดหนัง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบญั 

ค ำน ำ  หนำ้  
สำรบัญ  
สว่นที ่๑ บทน ำ  
         ๑. หลักกำรและเหตุผล  ๑  
         ๒. วัตถุประสงค์  ๓  
สว่นที ่๒ กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งดำ้นผลประโยชนท์บัซ้อน  
         ๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  
          (Risk Assessment for Conflict of Interest)  ๔  
         ๒. ก ำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  
        (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนวัดหนัง  ๖  

ภำคผนวก                ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

ส่วนที ่๑ 
บทน ำ 

๑. หลกักำรและเหตผุล  
 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้
ดุลพินิจในกระบวนกรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส ำธำรณะของ
ส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจ
กระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก  จน
น ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำ
ทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกร พัฒนำประเทศ อีกด้วย  
 โรงเรียนวัดหนัง ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน  COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบก ำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนก ำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่
เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำม
เสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
ประเภทของควำมเสี่ยง  แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำนดังนี้ 

 ๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
พันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่ก ำหนด
ไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ 
โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยขององค์กร  
 ๒. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล 

หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร /

กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ 

ประสิทธิผลในกำรดำเนินโครงกำร 

 



๒ 
 

 ๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ และ
กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์
หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ  
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน 
กำรควบคุม และกำรจัดทำรำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
 ๔ . ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย /กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ 

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่

ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ  

กำรร่ำงสัญญำ ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 

สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
 ๑. ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง 
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น  
 ๒. ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 
หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น  
 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 

ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่  

ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว

หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน

เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไป

ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจ

หน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำร

โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 

จึงเกิดข้ึนกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

 กำรวิเครำะหค์วำมเสีย่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงที่
เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส  ที่จะทำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ  อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต  กล่ำวคือ ยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่ง
มีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น  
  



๓ 
 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ   

มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนวัดหนั ง 

ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้ 

 ๑. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ  
 ๒. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม  
 ๓. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยึดมั่นใน
หลักธรรมำภิบำลพร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำร
ทุจริต และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำ
ผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด  
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
 ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ  
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่ำงที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้  
 ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชำชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

ส่วนที ่๒ 
กำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงดำ้นผลประโยชนท์ับซอ้น 

 

๑. กำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งด้ำนผลประโยชนท์บัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับ
ควำมเสี่ยงโดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้  
เกณฑร์ะดบัโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่ง (Likelihood) เชงิคณุภำพ 

ระดบั โอกำสทีเ่กดิ ค ำอธบิำย 

๕ สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ  
๔ สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
๓ ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง  
๒ น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
๑ น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก  

 

เกณฑร์ะดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชงิคุณภำพ ทีส่ง่ผลกระทบดำ้นกำรด ำเนนิงำน (บุคลำกร) 

ระดบั โอกำสทีเ่กดิ ค ำอธบิำย 

๕ สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  

๔ สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  

๓ ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม  

๒ น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  

๑ น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

 ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  โดย

พิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดบัควำมเสีย่ง ชว่งคะแนน 

๔ ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)  ๑๕-๒๕ คะแนน 

๓ ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  ๙-๑๔ คะแนน 

๒ ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง(Moderate Risk : M)  ๔-๘ คะแนน 

๑ ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L)  ๑-๓ คะแนน 

 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง  (Risk Profile) ที่ได้จำกกำร

พิจำรณำ จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่

เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 

 

 ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้

เกณฑ์ในกำร จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดบัควำมเสีย่ง คะแนนระดบัควำมเสีย่ง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสญัลักษณส์ี 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ 

หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 
สีแดง  

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง สีส้ม  
ปำนกลำง (Medium) ๔–๘ คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ ำ (Low) ๑–๓ คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง สีเขียว  
 

ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัควำมเสีย่ง = โอกำสในกำรเกดิเหตกุำรณต์่ำงๆ x ควำมรนุแรงของเหตุกำรณ์ตำ่งๆ 
(Likelihood x Impact) 
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๒. กำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งด้ำนผลประโยชนท์บัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงเรียนวดัหนงั มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ดังนี้  
 ๑) กำรพจิำรณำกระบวนงำนที่มโีอกำสเสีย่งต่อกำรทจุริต หรือที่อำจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  
      - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
     - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของบุคลำกรซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ  
มีกำร เอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค  
     - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง  
 ๒) โดยมีกระบวนงำนทีเ่ขำ้ข่ำยมโีอกำสเสีย่งตอ่กำรทจุรติ หรือที่อำจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  
     - กำรรับ – จ่ำยเงิน  
     - กำรบันทึกบัญชีรับ – จำ่ย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน  
     - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร  
     - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ  
     - กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ ์กำรจัดหำพัสดุ  
     - กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
     - กำรจัดหำพัสดุ  
     - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 

     - กำรเบิกคำ่ตอบแทน  
     - กำรใช้รถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว  
 ๓) ควำมเสยีหำยทีจ่ะเกิดขึน้หำกไม่มกีำรปอ้งกันทีเ่หมำะสม  
     - สูญเสียงบประมำณ  
      - เปิดช่องทำงให้บุคลำกรที่ใช้อ ำนำจหนำ้ทีท่ ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วย
หนำ้ที ่ 
     - เสียชื่อเสียงและควำมนำ่เชื่อถือของหน่วยงำน  
 ๔) แนวทำงกำรป้องควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรปฏบิตัิงำนทีอ่ำจเกดิผลประโยชนท์บัซ้อน  
     (๑) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของโรงเรียนวัดหนังรังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
     - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรโรงเรียนวัดหนัง  
     - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่บุคลำกร  
     - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลำกร  
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   (๒) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น  
    - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
    - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
    - กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรโรงเรียนวัดหนังอย่ำง
สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง  
     - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     - ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี  อบรมให้ควำมรู้ 
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และวินัย โทษทำงวินัยของข้ำรำชกำร รวมทั้งหลักธรรมำภิบำล 
 

 
 

 

 

 โรงเรียนวัดหนังก ำหนดควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้  
 ๑. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 ๒. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรปฏิบัติรำชกำร  
 ๓. กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน  
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบ ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงใน
ระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำร
ก่อน 

เกณฑร์ะดบัโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่ง (Likelihood) เชงิคณุภำพ 

ระดบั โอกำสทีเ่กดิ ค ำอธบิำย 

๕ สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ  
๔ สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
๓ ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง  
๒ น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
๑ น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก  

 

 

 

 

 

สรปุ ผลกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งที่เกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น โรงเรียนวดัหนงั 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 
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เกณฑร์ะดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ระดบั โอกำสทีจ่ะเกิด 
๕ สูงมำก 
๔ สูง 
๓ ปำนกลำง 
๒ น้อย 
๑ น้อยมำก 

 

ล ำดับ ปจัจยัควำมเสีย่งในกำรเกิดทจุรติ โอกำส ผลกระทบ ระดบั 
ควำมเสีย่ง 

ล ำดับ 
ควำมเสีย่ง 

๑ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ๒ ๒ ๔ (๒) 
๒ กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน ๒ ๓ ๖ (๑) 
๓ กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำร

ปฏิบัติรำชกำร 
๑ ๒ ๒ (๓) 

 

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 

     
     
 ๓    
 ๒    
 ๑    

 

 

 

 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  
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โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 



๙ 
 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งด้ำนผลประโยชนท์บัซ้อน  จดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง  
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ล ำดับ ๒ (น้อย = ๔ คะแนน) 
กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน ล ำดับ ๑ (ปำนกลำง = ๖ คะแนน) 
กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรปฏิบัติรำชกำร ล ำดับ ๓ (น้อยมำก = ๒ คะแนน)  

 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมำก สูง และ
น้อยมำก โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนวัดหนัง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ เป็นดังนี้ 

ระดบัควำมเสีย่ง มำตรกำรก ำหนด ปจัจยัควำมเสีย่ง 
      ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเสี่ยง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน 

ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเสี่ยง กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

กำรประชมุวิเครำะหค์วำมเสีย่งเกี่ยวกบักำรปฏบิตังิำนทีอ่ำจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น 
วันองัคำรที ่๗ มถิุนำยน ๒๕๖๕ 

เสนอผูบ้ริหำรประชมุจดัท ำแผนและแตง่ตัง้คณะกรรมกำร 

     บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   โรงเรียนวัดหนัง 

ที ่ โรงเรียนวัดหนัง     ๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง    ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ 
กำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนัง  
      ๑. เรื่องเดิม 
 ด้วยโรงเรียนวัดหนัง จะด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
ของโรงเรียนวัดหนัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน ITA 
       ข้อเท็จจริง 
 โรงเรียนวัดหนัง จะด ำเนินกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรหน่วยงำน ในโรงเรียน  เพื่อร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงซึ่ง 
เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ  รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติของโรงเรยีนวัดหนัง ประจ ำปีงบประมำณ  
๒๕๖๕ 
      ๒. ข้อกฎหมำย / ระเบยีบ/หนังสอืทีเ่กีย่วขอ้ง 
 - 
      ๓. ข้อพจิำรณำ 
 กลุ่มกฎหมำยและคดี พิจำรณำแลว้เห็นว่ำเพื่อให้ด ำเนินกำรจัดท ำวเิครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏบิัติงำนและกำรจัดท ำ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของโรงเรียนวดัหนัง ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเห็นส ำควรด ำเนินกำรดังนี ้
 ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน  ท่ีอำจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท ำ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๒ ขอเชิญคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 
   จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำ 
 
 
      นัดหมำยประชุมวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๑๕.๓๐ น. 
        ลงนำมแล้ว,ชอบ 
 
 
               (นำงขนบภรณ์   แก้วคงคำ) 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนัง 
  
 
 



๑๒ 
 

     บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   โรงเรียนวัดหนงั 

ที ่ โรงเรียนวัดหนัง     ๒  มิถุนำยน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง    ขอเชิญประชุมจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
          และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนัง 
   

  ด้วยโรงเรียนวัดหนัง ร่วมกับส ำนักคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.)  ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต  หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนวัดหนัง 
ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม  และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ  ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕  และเพ่ือเป็นกำรก ำหนดมำตรกำรส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้  แก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย  โรงเรียนวัดหนังจึง ได้
จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน  และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  ของโรงเรียนวัดหนัง
(รำยละเอียดดังแนบ) 
   

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ
โรงเรียนวัดหนัง เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงขอเชิญผู้มีรำยชื่อตำมค ำสั่งฯเข้ำร่วมประชุมในวันที่ ๗ มิถุนำยน 
๒๕๖๕  เวลำ ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระวิเชียรโมรี โรงเรียนวัดหนัง 
 
 

           จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 
 
 

(นำงขนบภรณ์   แก้วคงคำ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนวัดหนัง 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 
 

ค ำสัง่โรงเรียนวดัหนงั 
ที ่๓๘ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนวิเครำะหค์วำมเสีย่งเกีย่วกับกำรปฏบิัตงิำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
          และกำรจัดท ำแผนปฏบิตัิกำรป้องกนักำรทจุรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

********************************************* 
 ด้วยโรงเรียนวัดหนัง  ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  หรือขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของ
โรงเรียนวัดหนัง  ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ  งบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องมีกำรเผยแพร่ข้อมูลด ำเนินงำนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของโรงเรียน ในข้อมูล O๓๖ และ O๓๗  
ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และทุกกลุ่มงำนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยงและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิด  
กำรทุจริต  หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนวัดหนัง ดังนี้ 
 

 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ  ให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับกำรประเมินควำมเสี่ยงและ
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  หรือขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  และกำรประเมินควำมเสี่ยง  กำรบริกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำน
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มงำน  
ของโรงเรียนวัดหนัง ประกอบด้วย 
 ๑. นำงขนบภรณ ์     แก้วคงคำ      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน            ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวสุวรรณำ  อ่อนแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวสำรภี      ชูนุกูลพงษ์  หัวหน้ำงำนวิชำกำร   กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวทิพวรรณ  หลุ่งตี้  หัวหน้ำงำนงบประมำณ   กรรมกำร 
 ๕. นำยวสิษฐ์       น้อยอุดม  หัวหน้ำงำนทั่วไป   กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวธำดำทิพย์  รักทอง  หัวหน้ำงำนบุคคล      กรรมกำร 
 ๗. นำงนันทพร     แก้วกัญญำติ  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวอรณิชำ นันทพฤทธิ์  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒  กรรมกำร 
 ๙. นำงสำวอริยำ      วัฒนก้ำนตง  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวรินทร์นภำ  ตลำดเงิน  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔  กรรมกำร 
 ๑๑. นำงสำวกำญจนำ   พลค ำ  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕  กรรมกำร 
 ๑๒. นำงบุญยิ่ง         พรมจำรีย์  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

/ ทั้งนี้... 



๑๔ 
 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นำงขนบภรณ์   แก้วคงคำ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

รำยงำนกำรประชมุ 
คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนวเิครำะห์ควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรปฏบิตัิงำนทีอ่ำจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน 

และกำรจดัท ำแผนปฏบิตัิกำรป้องกนักำรทจุรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ครัง้ที ่๑/๒๕๖๕ 

วนัที ่๗ มิถนุำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุพระวเิชยีรโมร ีโรงเรยีนวดัหนงั 

ผูเ้ขำ้รว่มประชุม 

๑. นำงขนบภรณ ์     แก้วคงคำ      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
๒. นำงสำวสุวรรณำ  อ่อนแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    
๓. นำงสำวสำรภี      ชูนุกูลพงษ์  หัวหน้ำงำนวิชำกำร    
๔. นำงสำวทิพวรรณ  หลุ่งตี้  หัวหน้ำงำนงบประมำณ    
๕. นำยวสิษฐ์       น้อยอุดม  หัวหน้ำงำนทั่วไป    
๖. นำงสำวธำดำทิพย์  รักทอง  หัวหน้ำงำนบุคคล       
๗. นำงนันทพร     แก้วกัญญำติ  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑   
๘. นำงสำวอรณิชำ นันทพฤทธิ์  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒   
๙. นำงสำวอริยำ      วัฒนก้ำนตง  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓   
๑๐. นำงสำวรินทร์นภำ  ตลำดเงิน  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔   
๑๑. นำงสำวกำญจนำ   พลค ำ  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕   
๑๒. นำงบุญยิ่ง         พรมจำรีย์  หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖   
ผู้ไม่มำประชมุ 

 - 

เริ่มประชมุ เวลำ ๑๕.๓๐ น. 

ระเบยีบวำระที ่๑ เรื่องทีป่ระธำนแจง้ให้ทีป่ระชมุทรำบ  
 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยโรงเรียนวัดหนัง 
จะด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำแผนป้องกันกำรทุจริตของโรงเรียนวัดหนัง
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ เพ่ือเตรียมพร้อมรับกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ซึ่งให้แต่ละกลุ่มที่
รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรจัดท ำตำมค ำสั่งโรงเรียนวัดหนัง ที่ ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกัน กำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนังและหัวหน้ำกลุ่มงำน ๔ ฝ่ำย วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ
กลุ่มงำน โดยปีนี้ขอให้นำมำพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ว่ำกลุ่มท่ีรับผิดชอบรำยงำนตัวชี้วัดและได้คะแนนเยอะ



๑๖ 
 

ให้พิจำรณำกลุ่มนั้นก่อน จะมีกำรลงนำม MOU จึงให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนรำชกำร แต่งชุดสีกำกี  
ระเบยีบวำระที ่๒ เรื่องรบัรองรำยงำนประชมุ  
-ไม่ม-ี 
ระเบยีบวำระที ่๓ เรื่องเพื่อทรำบ  
 สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนวัดหนัง ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
 โรงเรียนวัดหนัง ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน จ ำนวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 ๑. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 ๒. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรปฏิบัติรำชกำร  
 ๓. กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน  
 ผลกำรตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมควำมเสี่ยง ทั้ง ๓ ประเด็นหลัก ปรำกฏข้อมูลว่ำ
เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
ระเบยีบวำระที ่๔ กำรจดัทำรำยงำนวเิครำะหค์วำมเสีย่งเกีย่วกบักำรปฏบิตัิงำนที่อำจเกดิผลประโยชนท์ับซ้อน  
 ฝ่ำยเลขำนุกำร ดำเนินกำรจัดทำรำยงำน มีดังนี ้ 
 ๑) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๒) กระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๓) ควำมเสียหำยที่จะเกิดข้ึนหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม  
 ๔) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๔.๑ กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของโรงเรียนวัดหนังรังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ  
  ๔.๒ กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน 

 ๕) หลังจำกได้วิเครำะห์ทั้ง ๔ ข้อเรียบร้อยแล้ว ก็จะสรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน โรงเรียนวัดหนัง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ จ ำนวน ๓ ประเด็นหลัก หรือมำกกว่ำนี้ก็
ได ้ 
 ๖) น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบของควำม

เสี่ยง ต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงและผลกระทบในตำรำงควำม

เสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อนจึงเสนอที่ประชุม

วิเครำะห์ว่ำยังมีกลุ่มงำนใด ที่มีควำมเสี่ยง 

 ๑) กำรพจิำรณำกระบวนงำนที่มโีอกำสเสีย่งต่อกำรทจุริต หรือที่อำจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  
      - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
     - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของบุคลำกรซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม  คือ  
มีกำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค  



๑๗ 
 

     - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง  
 ๒) โดยมีกระบวนงำนทีเ่ขำ้ข่ำยมโีอกำสเสีย่งตอ่กำรทจุรติ หรือที่อำจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  
     - กำรรับ – จ่ำยเงิน  
     - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน  
     - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร  
     - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ  
     - กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ ์กำรจัดหำพัสดุ  
     - กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
     - กำรจัดหำพัสดุ  
     - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 

     - กำรเบิกค่ำตอบแทน  
     - กำรใช้รถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว  
 ๓) ควำมเสยีหำยทีจ่ะเกิดขึน้หำกไม่มกีำรปอ้งกันทีเ่หมำะสม  
     - สูญเสียงบประมำณ  
      - เปิดช่องทำงให้บุคลำกรที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วย
หน้ำที่  
     - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน  
 ๔) แนวทำงกำรป้องควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรปฏบิตัิงำนทีอ่ำจเกดิผลประโยชนท์บัซ้อน  
     (๑) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของโรงเรียนวัดหนังรังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
     - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรโรงเรียนวัดหนัง  
     - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่บุคลำกร  
     - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลำกร  
   (๒) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น  
    - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
    - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
    - กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรโรงเรียนวัดหนังอย่ำง
สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง  
     - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     - ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี อบรมให้ควำมรู้ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย โทษทำงวินัยของข้ำรำชกำร รวมทั้งหลักธรรมำภิบำล 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

มตทิีป่ระชมุ  
 สรปุผลกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน โรงเรยีนวดัหนงั ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 โรงเรียนวัดหนัง ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
ล ำดับ ปจัจยัควำมเสีย่งในกำรเกิดทจุรติ โอกำส ผลกระทบ ระดบั 

ควำมเสีย่ง 
ล ำดับ 

ควำมเสีย่ง 
๑ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ๒ ๒ ๔ (๒) 
๒ กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน ๒ ๓ ๖ (๑) 
๓ กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำร

ปฏิบัติรำชกำร 
๑ ๒ ๒ (๓) 

 

เกณฑร์ะดบัโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่ง (Likelihood) เชงิคณุภำพ 

ระดบั โอกำสทีเ่กดิ ค ำอธบิำย 

๕ สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ  
๔ สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
๓ ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง  
๒ น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
๑ น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก  

 

เกณฑร์ะดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชงิคุณภำพ ทีส่ง่ผลกระทบดำ้นกำรด ำเนนิงำน (บุคลำกร) 

ระดบั โอกำสทีเ่กดิ ค ำอธบิำย 

๕ สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
๔ สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
๓ ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม  
๒ น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
๑ น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำจำก
ผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ล ำดับ ระดบัควำมเสีย่ง ชว่งคะแนน 
๔ ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)  ๑๕-๒๕ คะแนน 
๓ ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  ๙-๑๔ คะแนน 
๒ ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง(Moderate Risk : M)  ๔-๘ คะแนน 
๑ ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L)  ๑-๓ คะแนน 

 



๑๙ 
 

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำ  

จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

(Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 

 

 ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้

เกณฑ์ในกำร จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดบัควำมเสีย่ง คะแนนระดบัควำมเสีย่ง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสญัลักษณส์ี 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ 

หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 
สีแดง  

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง สีส้ม  
ปำนกลำง (Medium) ๔–๘ คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ ำ (Low) ๑–๓ คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง สีเขียว  
 

ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ระดบัควำมเสีย่ง = โอกำสในกำรเกดิเหตกุำรณต์่ำงๆ x ควำมรนุแรงของเหตุกำรณ์ตำ่งๆ 
(Likelihood x Impact) 



๒๐ 
 

ระเบยีบวำระที ่๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ประธำนได้สอบถำมหัวหน้ำกลุ่มงำนทั้ง ๔ ฝ่ำย มีประเด็นอะไรเพ่ิมเติม หำกไม่มีขอปิดกำรประชุม  
เลิกประชุม เวลำ ๑๗.๐๐ น. 

 

 

              (นำงสำวสำรภี      ชูนุกูลพงษ์) 
              ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

 

 
 

   (นำงขนบภรณ์   แก้วคงคำ) 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

กำรประชมุวิเครำะหค์วำมเสีย่งเกี่ยวกบักำรปฏบิตังิำนทีอ่ำจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


