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โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบดําเนินการวิเคราะห ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุก ในการปองกันการทุจริตการบริหารงาน 
ที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัย ของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญ
และพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
ที่ ไดนี้มากําหนดเปนคู  มือปองกันผลประโยชนทับซอน โรงเรียนอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต นั้น 

การว ิเคราะหความเส ี ่ยงโรงเร ียนพระตำหนักสวนก ุหลาบ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 เปนการวิเคราะหความเสี่ยงใน ๒ ดาน คือ ๑) การวิเคราะหความเสี่ยงดาน ผลประโยชน
ทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ๒) การวิเคราะหความเสี่ยง ดานผลประโยชน
ท ับซ อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของโรงเร ียนพระตำหน ักสวนก ุหลาบ  
และการดําเนินงานจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง ปองกันผลประโยชนทับซอน 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารนี้ จะใชเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการภายในหนวยงานและการใหบริการตามบทบาทหนาที ่ของ หนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
28 มิถุนายน 2565 
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การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ของสวนรวม 
และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน ที่สูญเสียไปอาจ
อยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหา รองเรียนเรื่อง
ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน และ
ผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบัน ที่เปนบอ
เกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน ทับซอนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะห
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน 

การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชนทับซอน 

ประเภทของความเส่ียง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย 

และพันธกิจในภาพรวมที่ เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่ส งผลตอ กล
ยุทธที่กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมาย 
กลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย ขององคกร 

2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ 
เทคโนโลย ีหรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
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3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณหรือ 
เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และ ไมสอดคลองกับ 
ขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํา 
รายงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย 
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญา ที่ไม
ครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบรหิาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง การ
ควบคุม กํากับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี ่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลย ีหรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาท่ี ที่บุคคล 
นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ัง
เจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยู ในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง 
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ 
ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือ 
บริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ 
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้ 
เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําใหเกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ 
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ 
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ 
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

การวิเคราะหความเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั ้งนี ้นําเอาความเสี ่ยงในดานตางๆ  
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนพระตำหนักสวนกหุลาบ 
การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบทราบถึงความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงท่ีอาจ เปนเหตุทําให 
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ไมเพียงพอ 

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ 
 

2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต  
ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 

 

1. เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

๒. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา 

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยาง 
ท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

๔. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และประชาชน 

 



 

 

การวิเคราะหความเสี ่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที ่จะเกิดผลกระทบ  
ของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความ
เสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา  
จากผลคูณของระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับตำ่ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณา  
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ จัดแบง 
ดังนี้ 

 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน 
มีมาตรการลด และประเม ินซ้ำ
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

คว
าม

รุน
แร

งข
องผ

ลก
ระท

บ 
 (I

mp
ac

t) 

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 
 

ระดบัความเสีย่ง = โอกาสในการเกดิเหตกุารณ์ตา่งๆ x ความรุนแรงของเหตกุารณ์ตา่งๆ 
(Likelihood x Impact) 
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โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
-  กระบวนงานท่ีของกับการใชเงิน  และมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการเอ้ือ 

ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีเก่ียวของ 

2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
- การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ประจําป 
- การจัดซ้ือจัดจางของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โดยวิธีเจาะจง ประจําปงบประมาณ 2565 
- การประกาศรับสมัครงานหรอืการคัดเลือก โยกยาย ระบบ sever มีปญหา ทําใหไมสามารถอัพโหลดประกาศได 
- การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
- การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
- การขอจัดตั้งการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนยการเรียน 
- การขอใชรถราชการ 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 
- ผลสัมฤทธิ์ของงาน อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององคกร 
- อาจจะกอใหเกิดการตัดสินคดีวินัยโดยปราศจากความเท่ียงธรรมได 
- สิ้นเปลืองงบประมาณ 
- การจัดซ้ือจัดจาง ไมเปนไปตามระเบียบ สงมอบของไมตรงตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 
- เจาหนาท่ีกระทําผิดโดยใชงบประมาณแผนดินในทางมิชอบ 
- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อของหนวยงาน 

4) แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

(1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรังเกียจการทุจริต 

  ทุกรูปแบบ เชน 
-  การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
-  เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 
- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางท่ีดี 

        



 7 
 

│ การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 

(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 
- การเสริมสรางจิตสํานึกใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงาน

ราชการ และลูกจางในสังกัด จัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) และลงนามในประกาศเจตจํานงสุจริตของโรงเรียน
พระตำหนกัสวนกุหลาบ 

- การกํากับ ดูแล แนะนํา ตรวจสอบ ใหผู ปฏิบัติงานดําเนินการเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และดําเนินการเปนไปตามแผนงานอยางเครงครัด 

- ดําเนินการทุกกระบวนการในรูปคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณารวมกัน 
- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

และใหมีสวนรวมทุกภาคสวน 
- สงเสริมการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีของการเปนขาราชการท่ีดี อบรมใหความรูดาน 

คุณธรรม จริยธรรม และวินัย โทษทางวินัยของขาราชการ รวมท้ังหลักธรรมาภิบาล 
 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 3 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการปฏิบัติราชการ 
3. การบริหารงบประมาณและการเงิน 

เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด 

5 สูงมาก 
4 สูง 
3 ปานกลาง 
2 นอย 
1 นอยมาก 
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ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความเส่ียง 

ลําดับ 
ความเส่ียง 

1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2 3 6 (1) 
2 การบริหารงบประมาณและการเงิน 2 2 4 (2) 
3 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการปฏิบัติราชการ 1 2 2 (3) 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

ดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี ่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี ่ยงดาน   
ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้ ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชน
ทับซอน 

 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ลําดับ 1 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
การบริหารงบประมาณและการเงิน ลําดับ 2 (นอย = 4 คะแนน) 

การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการปฏิบัติราชการ ลําดับ 3 (นอยมาก = 2 คะแนน) 

จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และนอย
มาก โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โรงเรียน
พระตำหนกัสวนกุหลาบ ประจําปงบประมาณ 2565 เปนดังนี้ 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 

ปานกลาง (Medium) 
ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ต่ำ (Low) ยอมรับความเสี่ยง การบริหารงบประมาณและการเงิน 

ต่ำ (Low) ยอมรับความเสี่ยง 
การเอ้ือประโยชนตอพวกพองใน 
การปฏิบัติราชการ 

คว
าม

รุน
แร

งข
องผ

ลก
ระท

บ 
 (I

mp
ac

t) 5      

4      

3  3    

2  2    

1  1    

 1 2 3 4 5 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

ปจจัยท่ีจะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ม .ค . 
65 

ก .พ . 
65 

มี .ค . 
65 

เ ม .ย . 
65 

พ .ค . 
65 

มิ .ย . 
65 

ก .ค . 
65 

ส .ค . 
65 

ก .ย . 
65 

1. การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

2 3 6 1. จัดใหมีคูมือการปฏิบัติงาน หรือมีการ 
กําหนดหลักเกณฑ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงาน หรือคูมือ
การใหบริการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
กำหนด และใหมีการตรวจสอบ หรือทบทวน 
คูมือการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบันเสมอ 
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการเปนไปดวยความโปรงใส เปน
ธรรม ตรวจสอบได และเปนไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบท่ีกำหนด 
3. มีหลักเกณฑ ขั้นตอนในการเขาสู ตําแหนง
ท่ีสูงขึ้นทุกระดับอยางชัดเจน และ เปดเผย
เจาหนาท่ีทุกระดับสามารถเขาถึง ขอมูลได
อยางท่ัวถึง 
4. การแตงต้ัง โยกยาย มีการกําหนด แนวทาง 
หลักเกณฑ ขั้นตอนการดาเนินการ คุณสมบัติ
ของบุคคลไวอยางชัดเจน 
5. ตําแหนงหนาท่ีมีความเส่ียง มีโอกาสใน การ
แสวงหาผลประโยชน หรืออาจถูก กลาวหาวา
ใชตําแหนงในการเอื้อประโยชน ตอพวกพอง
หรอืเคยถูกรองเรียนในอดีต ใหมี การกําหนด
หลักเกณฑระยะเวลาในการอยู ในตําแหนง
หนาท่ีน้ันไวอยางชัดเจน และมี 
การหมุนเวียนสับเปล่ียนการปฏิบัติหนาท่ี 
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

         กลุ มบริหารงาน 
บุคคล 

│
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 
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ปจจัยท่ีจะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ม .ค . 
65 

ก .พ . 
65 

มี .ค . 
65 

เ ม .ย . 
65 

พ .ค . 
65 

มิ .ย . 
65 

ก .ค . 
65 

ส .ค . 
65 

ก .ย . 
65 

    6. พัฒนาบุคลากร โดยกําหนดใหบุคลากร 
ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกหุลาบ มีความรู 
เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

          

2.การบริหาร 
งบประมาณและ 
การเงิน 

2 2 4 1.ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และบุคลากร 
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทาง การจัดซ้ือ 
จัดจางทุกกรณีอยางเครงครัด 
2. ควบคุม ก ําก ับ ดูแลใหข าราชการและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตาม 
นโยบายเกี่ยวกับความโปรงใส การเสริมสราง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื ่อใหขาราชการและ 
บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและ 
บุคลากร ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แก ไข ปญหาการทุจร ิตของโรงเร ียนอย าง
เครงครัด 
4. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร 
ปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอนโรงเรียน 
5. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ 
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ 
โปรงใส การเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

         กลุมบริหารงาน 
ก า ร เ ง ิ น และ 
สินทรัพย กลุม
นโยบาย และ
แผน 

 

│
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11 

 
ปจจัยท่ีจะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ  

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ม .ค . 
65 

ก .พ . 
65 

มี .ค . 
65 

เ ม .ย . 
65 

พ .ค . 
65 

มิ .ย . 
65 

ก .ค . 
65 

ส .ค . 
65 

ก .ย . 
65 

    6. สงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินการ 
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ ใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ 
รวมสรางแนวทางและมาตรการในการ 
ดําเนินการสรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

          

3. การเอ้ือประโยชน 
ต อพวกพ องในการ
ปฏิบัติราชการ 

1 2 2 1. ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ี ควบคุม 
ดูแล ใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามมาตรการอยาง 
เครงครัด 
2. หามมิใหเจาหนาที่นําขอมูลลับ/ขอมูล 
ภายในมาใชหาประโยชนใหแกตนเองหรือ 
พวกพอง 
3. หามมิใหเจาหนาท่ีใหการชวยญาติมิตร 
หรือคนสนิทใหไดงานในหนวยงานที่ตนมี 
อํานาจ 
4. เจาหนาที ่ตองไมอาศัยตําแหนงหนาท่ี 
แสวงหาประโยชนใดๆ ใหแก ตนเองและผูอื่น 
5. ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอ บุคคล
อื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อน
ฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัว มา ประกอบการใช
ดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปน โทษแกบุคคลน้ัน
หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตาง จากบุคคลอื่น 
เพราะชอบหรือไมชอบเปนการ 
สวนตัว 

         กลุมอํานวยการ 
กลุมพัฒนาครูฯ 
กล ุ  มส  ง เส ริม 
ก า ร จั ด 
การศึกษา ทาง
ไ ก ล ฯ  ก ลุ ม
สงเสริม การจัด 
การศึกษา กลุม
กฎหมาย และ
คดี 

ห น  ว ย 
ตรวจสอบ 
ภายใน 

 

│
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

การประชุมวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอน วันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2565 เสนอผูบริหารประชุมจัดทําแผนและ
แตงต้ังคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียนพระตำหนกัสวนกหุลาบ  โทร.  0 2222 6561 , 0 2222 4871 
ท่ี            วันท่ี  30  มิถนุายน  2565 
เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำรายงานการวิเคราะหความเส่ียงเกีย่วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทบัซอน 

และการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
เรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร ผูปกครอง และผูท่ีเกี่ยวของ 

                    ดวยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิด
ก า ร ท ุ จ ร ิ ต ห ร ื อ ก า ร ข ั ด ก ั น ร ะ ห ว  า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น  ส  ว น ต นก ั บ ผ ล ป ระ โ ย ช น  ส  ว น ร ว ม ข อ ง โ ร ง เ ร ี ย น 
พระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งมีการสอดคลองกับเกณฑประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐประจำป
งบประมาณพ.ศ. 2565 และเพื่อเปนการกำหนดมาตรการสำคัญในการปองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปรงใส
ตรวจสอบได แก  ไขป ญหาการกระทำผ ิดว ิน ัยของเจ  าหน าท ี ่ ร ั ฐท ี ่ เป นป ญหาสำค ัญและพบบ อยโรงเร ี ยน 
พระตำหน ักสวนก ุหลาบ จ ึงได จ ัดทำคำส ั ่ งแต งต ั ้ งคณะกรรมการดำเน ินงานว ิ เคราะห ความเส ี ่ยงเก ี ่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนและการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณพ.ศ. 
2565 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ(รายละเอียดดังแนบ) 

   เพื ่อใหการดำเนินงานจัดทำรายงานผลการวิเคราะหความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน ท ับซ อนและการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการป องก ันการท ุจร ิตประจำป งบประมาณ พ.ศ.  2565  
ของโรงเรียนพัฒนาสื ่อกุหลาบเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอเชิญผู มีรายชื ่อตามคำสั ่งเขารวมประชุมในวันท่ี  
ณ หองประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 

 

 

       นางสาวพัชรินทรเบญจมพรชัย 

               รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

       รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 



 
 

 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

ที่   ๘๙  / 2565 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

และการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
-------------------------------- 

   ดวยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไดกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซ่ึงมีความสอดคลองกับเกณฑประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
งบประมาณพ.ศ. 2565ท่ีตองมีการเผยแพรขอมูลการดำเนินงานผานทางเว็บไซตหนวยงานในขอมูล 036 และ 037 
ดังนั้นเพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทุกกลุมงานมีสวนรวมในการดำเนินการจึงแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรยีนพระตำหนักสวนกุหลาบดังนี้ 
   คณะกรรมการมีหนาท่ีใหคำปรึกษาใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมและการประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมของกลุมงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ประกอบดวย 

1. นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย   รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  ประธานกรรมการ 
     รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 2. นายสมโพชน  เหลื่อมล้ำ  รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรรมการ 
 3. นางสาวนพวรรณ  มาสรอย  หัวหนางานวิชาการ    กรรมการ 
 4. นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ  หัวหนาบุคลากร     กรรมการ 
 5. นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุงโรจน  หัวหนางานงบประมาณ และสินทรัพย  กรรมการ 
 6. นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง  หัวหนางานบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
 7. นางสาวรุจิรา  อัศวสันต ิ  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   กรรมการ 
 8. นางสมบุญ  จันทรศิริ   หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 2   กรรมการ 
 9. นางสาวพรทิพย  ฉิมวัย  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   กรรมการ 
 10. นางสาวปยวรรณ  คำเสง็  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 4   กรรมการ 
 11. นางสาวปรารถนา  ลิมปประสิทธิพร หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 5   กรรมการ 
 12. นายภานุพงศ  เพชรรัตน  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   กรรมการ 
 13. นางสาวปนิศราณัชช  จนัทรนวล หัวหนาสายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  กรรมการ 
 14. นางสาวศิริรัตน  เตชะสิรวิิชัย  ครู คศ.2     กรรมการ 
 15. นางสาวอารยา  มูฮำหมัดยูโซะ ครู คศ.1     กรรมการ 
 16. นางสาวชญากาณฑ  จันทาบ  ครูผูชวย      กรรมการ 
 17. นางสาวกรชนก  เพชรพรรณ  ครูผูชวย      กรรมการ 
 18. นางสาวกชนิภา  ทาระธรรม  ครูผูชวย      กรรมการ 
 19. นางสาวเสาวลักษณ  สิงหเงิน  ครูผูชวย      กรรมการ 



 
 

 20. นางสาวธชัพร  คำชามา  ครูผูชวย      กรรมการ 
 21. นางสาวขนิษฐา  ทัศเทียม  ครูผูชวย      กรรมการ 
 22. นายป.นราชัย  พลายดวง  ครูผูชวย      กรรมการ 
 23. นางกิตติมา  ศรีนาราง  เจาหนาท่ีการศึกษา    กรรมการ 
 24. นางสาวศรัณญา  ดุษดี  เจาหนาท่ีธุรการ     กรรมการ 
 25. นางภัทรวดี  ฟองคำ   ครู คศ.3                กรรมการและเลขานุการ 
 26. นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ  พนักงานราชการ       ผูชวยเลขานุการ 
  
 ท้ังนี้ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
   

สั่ง ณ วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย) 
รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 

 



 
 

รายงานการประชุม คณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน และการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คร้ังที่ 1/๒๕๖5 

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนกัสวนกุหลาบ  

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย    

 2. นายสมโพชน  เหลื่อมล้ำ   
 3. นางสาวนพวรรณ  มาสรอย   
 4. นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ   
 5. นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุงโรจน   
 6. นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง   
 7. นางสาวรุจิรา  อัศวสันต ิ   
 8. นางสมบุญ  จันทรศิริ   
 9. นางสาวพรทิพย  ฉิมวัย   
 10. นางสาวปยวรรณ  คำเสง็   
 11. นางสาวปรารถนา  ลิมปประสิทธิพร  
 12. นายภานุพงศ  เพชรรัตน   
 13. นางสาวปนิศราณัชช  จนัทรนวล  
 14. นางสาวศิริรัตน  เตชะสิรวิิชัย   
 15. นางสาวอารยา  มูฮำหมัดยูโซะ  
 16. นางสาวชญากาณฑ  จันทาบ   
 17. นางสาวกรชนก  เพชรพรรณ   
 18. นางสาวกชนิภา  ทาระธรรม   
 19. นางสาวเสาวลักษณ  สิงหเงิน   
 20. นางสาวธชัพร  คำชามา   
 21. นางสาวขนิษฐา  ทัศเทียม   
 22. นายป.นราชัย  พลายดวง   
 23. นางกิตติมา  ศรีนาราง   
 24. นางสาวศรัณญา  ดุษดี   
 25. นางภัทรวดี  ฟองคำ    
 26. นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ   

ผูไมมาประชุม 
  - 

/ เริ่มประชุม … 



 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

และการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยโรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ จะดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานและจัดทําแผนปองกันการทุจริตของโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ  ประจาํปงบประมาณ 2565 เพ่ือเตรียมพรอมรับการประเมิน ITA ในปงบประมาณ 2565 
ซ ึ ่ ง ให แต ละงานท ี ่ ร ับผ ิดชอบได ด ํ า เน ินการ  จ ั ด ท ํ าต า ม ค ํ า ส ั ่ ง  โรง เร ียนพระตำหน ักสวนก ุหลาบ 
ท่ี 157 / 2565 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน และการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สั่ง ณ วันท่ี 14 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยใหหัวหนางานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานของแตละกลุม/หนวย โดยปนี้
ขอใหนํามา พิจารณาความดีความชอบ วากลุมท่ีรับผิดชอบรายงานตัวชี้วัดและไดคะแนนเยอะใหพิจารณากลุม
นั้นกอน ซึ่งในวันจันทรที่ 20 มิถุนายน 2565 จะมีการลงนาม MOU จึงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงานแตงชุดสีกากี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานประชุม 

-ไมมี- ระเบียบ
วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

สรุปผลการวิเคราะหความเสี ่ยงที ่ เก ี ่ยวกับผลประโยชนทับซอน โรงเร ียนพระตำหนักสวนกุหลาบ                    
ประจาํปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน ทับซอน จํานวน 3 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการปฏิบัติราชการ 
3. การบริหารงบประมาณและการเงิน 
ผลการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานตามความเสี่ยง ทั้ง 3 ประเด็นหลัก ปรากฏขอมูลวาเปนไปตาม 

มาตรการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 
ในสังกัดของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 การจัดทํารายงานวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ฝายเลขานุการ ดําเนินการจัดทํารายงาน มีดังนี้ 
1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
2) กระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 
4) แนวทางการปองความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

4.1 การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
4.2 การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน 

 
 
 
 

/5) หลังจาก ... 



 
 

5) หลังจากไดวิเคราะหทั้ง 4 ขอเรียบรอยแลว ก็จะสรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน 
ทับซอน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 3 ประเด็น หลัก หรือมากกวานี้ก็ได 

6) นําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ตอ
กิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงและผลกระทบในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให 
ทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอนจึงเสนอท่ีประชุมวิเคราะหวายังมีกลุมงานใด ท่ีมี
ความเสี่ยง 

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
-  กระบวนงานท่ีของกับการใชเงิน  และมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการเอ้ือ 

ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีเก่ียวของ 

2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
- การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ประจําป 
- การจัดซ้ือจัดจางของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โดยวิธีเจาะจง ประจาํปงบประมาณ 2565 
- การประกาศรับสมัครงานหรือการคัดเลือก โยกยาย ระบบ sever มีปญหา ทําใหไมสามารถอัพโหลดประกาศได 
- การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
- การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
- การขอจัดตั้งการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนยการเรียน 
- การขอใชรถราชการ 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 
- ผลสัมฤทธิ์ของงาน อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององคกร 
- อาจจะกอใหเกิดการตัดสินคดีวินัยโดยปราศจากความเท่ียงธรรมได 
- สิ้นเปลืองงบประมาณ 
- การจัดซ้ือจัดจาง ไมเปนไปตามระเบียบ สงมอบของไมตรงตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 
- เจาหนาท่ีกระทําผิดโดยใชงบประมาณแผนดินในทางมิชอบ 
- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อของหนวยงาน 

4) แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

(1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรังเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ เชน 

- การสงเสริมการปฏบิัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
- เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 
- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางท่ีดี 

 
 
 

/(2) การปองกัน ... 



 
 

(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 
- การเสริมสรางจิตสํานึกใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

และลูกจางในสังกัด จัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) และลงนามในประกาศเจตจํานงสุจริตของโรงเรียนพระ
ตำหนักสวนกุหลาบ 

- การกํากับ ดูแล แนะนํา ตรวจสอบ ใหผู ปฏิบัติงานดําเนินการเปนไปตามกฎ  ระเบียบ 
หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และดําเนินการเปนไปตามแผนงานอยางเครงครัด 

- ดําเนินการทุกกระบวนการในรูปคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณารวมกัน 
- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได และ

ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน 
- สงเสริมการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ของการเปนขาราชการที่ดี อบรมใหความ รู ดาน

คุณธรรม จริยธรรม และวินัย โทษทางวินัยของขาราชการ รวมท้ังหลักธรรมาภิบาล 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสังกัดอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 
- จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มติท่ีประชุม 
สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียงที ่เกี ่ยวกับผลประโยชนทับซอนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  

ส ำ นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 3 ประเด็นหลัก 

ดังนี้ 

ลําดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ลําดับ 

ความเส่ียง 
1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2 3 6 (1) 
2 การบริหารงบประมาณและการเงิน 2 2 4 (2) 
3 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการปฏิบัติราชการ 1 2 2 (3) 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

/ระดับของ ... 



 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ 
ของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

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

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณา จัดระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ จัดแบง ดังนี้ 
ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน 
มีมาตรการลด และประเมิน 
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

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

 

 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

/ระเบียบ .... 
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 1 2 3 4 5 
 

ระดบัความเสีย่ง = โอกาสในการเกดิเหตกุารณ์ตา่งๆ x ความรุนแรงของเหตกุารณ์ตา่งๆ 
(Likelihood x Impact) 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานไดสอบถามหัวหนางานและคณะกรรมการ มีประเด็นอะไรเพ่ิมเติม  หากไมมีขอปดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา 10.30 น. 
 
 
 

(นางกิตติมา ศรีนาราง)  

ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

(นางภัทรวดี ฟองคำ)  

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรยีนพระตําหนักสวนกหุลาบ
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