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คำนำ 

โรงเรียนวัดขะจาว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกัน
การทุจริต การบริหารงาน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

โรงเรียนวัดขะจาว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2565 เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากร
ในสถานศึกษาทุกคนได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนสุจริต ดังคำกล่าวที่ว่า
“คอรัปชั่นเริ่มที่ตัวเรา หยุดที่ตัวเรา”  

 

 

 

(นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 

มิถุนายน 2565 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลาง
ผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวน
มาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็น
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงเรียนวัดขะจาว ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนด
ไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสีย จึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนวัดขะจาว การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนวัดขะจาว ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้เกิดผลกระทบดังนี้ 
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1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส
การทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที ่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
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  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก  
การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact)  

  ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง     

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
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                                      ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

   5 5 10 15 20 25 

   4 4 8 12 16 20 

   3 3 6 9 12 15 

   2 2 4 6 8 10 

   1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงเรียนวัดขะจาว  

 โรงเรียนวัดขะจาว มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.1 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
1.2 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่างไม่ 

เหมาะสม เกิดความสิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วัสดุสำนักงาน การ
ใช้กระแสไฟฟ้า และการใช้น้ำประปา 

               1.3 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของครูและบุคลากร ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม  

คือ มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
               1.4 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ติดตามการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.2   การใช้วัสดุ   อุปกรณ์ของทางราชการ 
2.3   การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
2.4   การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
2.5   การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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2.6 การจัดหาพัสดุ 
2.7 การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
2.8 การเบิกค่าตอบแทน 
2.9 การทำงานไม่เรียงลำดับความเร่งด่วน 
2.10 การวิเคราะห์งานแต่ละฝ่าย 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

      3.1   สูญเสียงบประมาณ 
         3.2   เปิดช่องทางให้ครูและบุคลากรใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติงานใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิ   

  ชอบด้วยหน้าที่ 
         3.3   เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
               3.4   เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับคนรุ่นหลัง 

 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

      4.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนวัดขะจาว รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  4.1.1   การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครูและบุคลากร 
  4.1.2   เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ครูและบุคลากร 
  4.1.3   จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากร 
  4.1.4   การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
     4.2   การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 

   4.2.1 การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
   4.2.2 การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
   4.2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
   4.2.3 จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนวัดขะจาว ประจำปี พ.ศ. 2565 

 โรงเรียนวัดขะจาว กำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 
   2. การใช้ทรัพย์สินทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
   3. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและการวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทำให้    
      งานล่าช้าไม่เป็นตามกำหนด 

 เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
  ระดับ 
ความเสี่ยง 

   ลำดับ 
ความเสี่ยง 

1 การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 3 3 9 (1) 

2 การใช้ทรัพย์สินทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 3 2 4 (2) 

3 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและการ
วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทำให้งาน
ล่าช้าไม่เป็นตามกำหนด 

2 2 4 (3) 
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   แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5      

4      

3   (1)   

2  (2),(3)    

1      

      1      2      3       4      5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ ลำดับ 1  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

การใช้ทรัพย์สินทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ลำดับ 2  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและการวิเคราะห์งาน
ไม่เป็นไปตามภารกิจงานทำให้งานล่าช้าไม่เป็นตามกำหนด 

ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

  

 

 

ความ
รุนแรง
ของ
ผลกระทบ 
(Impact) 



10 
 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปาน
กลาง   โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนวัดขะจาว ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

 
       เสี่ยงสูง  
        (High) 

มีมาตรการลดความเสี่ยง -การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 

 
         ปานกลาง   
        (Medium) 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง        

-การใช้ทรัพย์สินทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 

- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน
และวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจ
งานทำให้งานล่าช้าไม่เป็นตามกำหนด 
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๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัย 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65  

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การปฏิบัติงาน 
ไม่เต็มตามเวลา 
ราชการ 

3 3 1 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ 
ข้าราชการ และบุคลากร 
โรงเรียนวัดขะจาว ปฏิบัติงาน
เต็มเวลาราชการ 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ บุคลากร ให้
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
ในเวลาราชการ 
3. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ 
ราชการให้เต็มศักยภาพ 
4.เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาลในองค์กร 
5.จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานรายบุคคล  
6.บุคลากรทุกคนจัดทำบันทึก
การปฏิบัติงาน 

         ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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ปัจจัย 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65  

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2. การใช้
ทรัพยากรของ
ทางราชการไปใช้
งานส่วนตัว 

2 2 2 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนของโรงเรียน 
วัดขะจาวอย่างเคร่งครัด 
2. จัดทำมาตรการประหยัด
การใช้พลังงานของทาง
ราชการ 
3. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาลในองค์กร 
4.ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากรใช้
ทรัพยากรของทางราชการ
เพ่ืองานของทางราชการ
เท่านั้น 

         ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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ปัจจัย 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65  

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3. การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
วิเคราะห์งานไม่
เป็นไปตาม
ภารกิจงานทำให้
งานล่าช้าไม่เป็น
ตามกำหนด 

2 2 3 1. ให้ข้าราชการ และบุคลากร
จัดทำคู่มือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทุกงาน 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามคู่มือและ 
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 
3. ติดตามและประเมินผล
ข้าราชการ และบุคลากร ใน
การปฏิบัติงานตามคู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 
4. เสริมสร้างความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่
ข้าราชการและบุคลากรใน
โรงเรียนวัดขะจาว 
5. PLC ภารกิจงานของลุ่ม
งานแต่ละฝ่ายเพ่ือให้ทราบถึง
กระบวนงานที่ปฏิบัติเป็น
ประจำ 

    
 
 
 
 
 

     ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนวัดขะจาว 
ที ่๒๓/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดขะจาว 

……………………………………………………………………………………………. 
 

โรงเรียนวัดขะจาว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้กำหนดการ
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการ 
ทุจริต” โดยมุ่งหวัง “พัฒนาคนสุจริต พัฒนางานสุจริต พัฒนาโรงเรียนสุจริต ” 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย 
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการ ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด  
การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
1. นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว ประธานกรรมการ 
2. นางศิราณ ี       โกฎแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ   
3. นางเรณ ู      นีระ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
4. นางสาวจตุพร      ธนันไชย ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ    
5. นายพชร     วงศ์เมฆ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยการให้การดำเนินงานเกี่ยวกับประเมินความเสี่ยงของการ  
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 
2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ 

1. นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว ประธานกรรมการ 
2. นางศิราณี        โกฎแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ   
3. นางเรณ ู      นีระ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
4. นางสาวจตุพร      ธนันไชย ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
5. นางรุ่งกานต์   เสาวภาคยส์มบรูณ ์ ครูชำนาญการ   กรรมการ     
6. นายอรรถพล ดำคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ    
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  7. นางสาวรสรินทร์    อินทร์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ    
8. นางอภิสุดา          ดาวเวยีงกัน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ    
9. นางสาวสุวิกา        แสนปญัญา ครูชำนาญการ   กรรมการ     
10. นางสาวนภาพร    อิ่นอ้าย ครูชำนาญการ   กรรมการ    

  11.นางสาวจงรักษ์     เมืองวุตร์ คร ู    กรรมการ     
12. นางสาวกรรณิกา  สุวรรณโชติ คร ู    กรรมการ     

  13. นายณัฐวุฒิ         อินตา ครูผู้ช่วย    กรรมการ   
14. นางสาวพิมพ์ชนก ชัยเขตร์ พนักงานราชการ   กรรมการ   
15. นางสาวสิรินทร์นภา  เปลา เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
16. นางสาวพัชรญดา  ศรีเที่ยง ครอัูตราจ้าง   กรรมการ    
17. นายอภิวัชร์         จรจันทร์ ครอัูตราจ้าง   กรรมการ   
18. นายจักรพงศ์       ไชยชนะ นักการภารโรง   กรรมการ   
19. นางคำหล้า  ลุงกู่  ครูพ่ีเลี้ยงปฐมวัย   กรรมการ 

  20. นายพชร            วงศ์เมฆ คร ู   กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที ่ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด 
การ ทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
    ลงชื่อ 
     (นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
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