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คำนำ 

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงได้มีการจัดประชุมการประเมินความเส่ียง ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจำปีงบประมาณ โดยกำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 

2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด 

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พฤติกรรมความเส่ียง

ท่ีวิเคราะห์ข้างต้นลดลงหรือไม่เกิดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงได้นำไปใช้

เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางานของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์

ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าท่ี
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะ
ของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที ่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม      
ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื ่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น 
จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ      
ท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมายและ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ กลยุทธ์ท่ีกำหนด
ไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ 
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน ต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณ ไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการ
ร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ

เปล่ียนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี บ่อยครั้ง 
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง เทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง 
สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมี
อำนาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีใน ตำแหน่งหน้าท่ี ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท้ังเจตนา และไม่เจตนา และมีรูปแบบ
ท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวก เข้าไปดารงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มี อำนาจหน้าท่ีตัดสินใจ ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียง
ธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทาแบบนี้เป็นการ
กระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเส่ียงท่ี
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี ่ยวเนื่องเชื ่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ ่ง มี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนถนอมราษฎร์
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บำรุง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ทราบถึง
ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ี เกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำให ้

1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือ มีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมี จริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิด
โอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ ของความ
เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ ความ
เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ 
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร้ัง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ  โอกาสท่ีเกิด  คำอธิบาย  
5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3  ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการทางานท่ีไม่เหมาะสม  
2  น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1  น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง  

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา              
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  
ระดับ  ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 - 25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9 - 14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 - 8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1 - 3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี ่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ     ท่ี
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
Likelihood x Impact 

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

เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
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ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest) โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.1 กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
1.2 กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่างไม่เหมาะสม 

เกิดความส้ินเปลือง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การใช้กระแสไฟฟ้า 
1.3 กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ      

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
1.4 กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการกำกับ ติดตามการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ 
2.3 การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
2.4 การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน 
2.5 การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
2.6 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
2.7 การจัดหาพัสดุ 
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2.8 การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
2.9 การเบิกค่าตอบแทน 
2.10 การใช้รถราชการ 
2.11 การทำงานไม่เรียงลำดับความเร่งด่วน 
2.12 การวิเคราะห์งานแต่ละกลุ่มงานในเขตพื้นท่ี 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
3.1 สูญเสียงบประมาณ 
3.2 เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติงานใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบ ด้วย
หน้าท่ี 
3.3 เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
3.4 เกิดค่านิยมองค์กรท่ีไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีสำหรับคนรุ่นหลัง 
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงรงัเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

เช่น 
4.1.1 การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
4.1.2 เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
4.1.3 จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
4.1.4 การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 

4.2 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
4.2.1 การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
4.2.2 การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
4.2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
4.2.4 จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง             
ประจำปี พ.ศ. 2565 

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 3 ประเด็นหลัก 
ดังนี ้

1. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 
2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
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ของแต่ละปัจจัยเสี ่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดใน
ตารางความเส่ียงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 2 2 4 (1) 
2 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง 
2 2 4 (2) 

3 วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทำให้งาน 
ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด 

2 2 4 (3) 

 

 
 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ 
เส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ  ลำดับ 1 (ปานกลาง = 4 คะแนน)  
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ลำดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน)  
วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทำให้งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนด  ลำดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)  
ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง  

 
จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 1 ระดับ คือ ปานกลาง โดย

สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียน
ถนอมราษฎร์บำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 

ระดับความเส่ียง มาตรการกาหนด ปัจจัยความเส่ียง 
ปานกลาง 
(Medium) 

ยอมรับความเส่ียง แต่มี
มาตรการควบคุม ความเส่ียง 

- การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ  
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทำให้งานล่าช้า
ไม่เป็นไปตามกำหนด 
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มาตรการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพื่อลดและป้องกันความ

เส่ียงต่อการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ประเด็นความเส่ียง ดังนี้ 
1. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 

1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลของบุคลากรโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

1.2 สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เต็มศักยภาพและอุทิศเวลาให้แก่  ราชการโดย
ต่อเนื่อง 

1.3 แจ้งแนวปฏิบัติงานและมาตรการในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
1.4 กำกับ ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงาน ตามลำดับช้ันการบังคับบัญชา 
1.5 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจงานของฝ่ายงาน 

2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ให้ข้าราชการ และบุคลากรจัดทำปฏิทินการทำงานท่ีชัดเจน คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกงาน มี

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซด์ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
2.2 ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามคู่มือและขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน 
2.3 ติดตามและประเมินผลข้าราชการและบุคลากรในการปฏิบัติงานตามคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี

กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 
2.4 ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจงานตามโครงสร้างของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงและงานของแต่ละฝ่ายงาน 
2.5 จัดกิจกรรม PLC ภารกิจงานตามโครงการแต่ละฝ่ายงาน เพื่อให้ทราบถึงงานท่ีปฏิบัติเป็นประจำเพื่อให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินการร่วมกัน และให้มีการจัดคู่ 
Buddy ในการทางานควบคู่กันและสามารถทำงานแทนกันได้ 

3. การวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด 
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจงานตาม โครงสร้างของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงและงานของแต่ละฝ่ายงาน

หน่วย รวมถึงภารกิจงานที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) 

3.2 PLC ภารกิจงานของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อให้ทราบถึงกระบวนงานที่ปฏิบัติเป็นประจำและการส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงให้มีการจัดคู่ 
(Buddy)ในการทางานควบคู่กัน ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้หากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ยังคงระบาดอยู่เช่นปัจจุบัน 

3.3 ให้ข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงจัดทำคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงการ
ปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเปล่ียนแปลง 
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3.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กล่ันกรอง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้ล่าช้าโดยการวางมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมไปถึงการกำหนดระยะเวลาการ
ทำงานแล้วเสร็จกรณีมีงานที่ไม่ทราบภารกิจงานที่ชัดเจนว่าเป็นภารกิจของงานกลุ่มใดให้ ดำเนินการ
วิเคราะห์หนังสือส่ังการโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เสนอผ่านตามลำดับ 

3.5 ติดตามและประเมินผลข้าราชการและบุคลากรในการปฏิบัติงานตามคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี
กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

3.6 ให้ข้าราชการ และบุคลากรศึกษาระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสีย่งที่อาจก่อให้เกิด 
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบตัิงาน 

 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงได้การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ

ผลประโยชน ์ท ับซ ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความไม่สุจริต ในการปฏิบัติงาน โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางการ ป้องกัน 
และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริต ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล            
ในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงประ จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
3. ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนถนอม

ราษฎร์บำรุง 
4. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหารจัดการเรื่อง

ร้องเรียน 
5. ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน และการ

บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
6. ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
7. ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน 
8. ประกาศมาตรการกลไกให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน 
9. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่ 
เกิดความเสียง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ดำเนินการ 
ดำเนินการแล้ว 

และดำเนินการต่อเนือ่ง 
อยู่ระหว่างการ 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
1. การปฏิบัติงาน
ไม่เต็มตามเวลา 
ราชการ  
 

1. ควบคุม กำกับดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุงปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ  
2. ควบคุม กำกับดูแล ให้ข้าราชการปฏิบัติงานเต็มตาม  
ศักยภาพในเวลาราชการ  
3. สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานของราชการให้เต็ม  
ศักยภาพ  
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม  
และหลักธรรมาภิบาลในองค์กร  
5. แนวปฏิบัติในการทางานของข้าราชการครู และบุคลากร  
ทางการศึกษา  
6. บุคลากรทุกคนจัดทาบันทึกการปฏิบัติงาน  
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ปัจจัยที่ 
เกิดความเสียง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ดำเนินการ 
ดำเนินการแล้ว 

และดำเนินการต่อเนือ่ง 
อยู่ระหว่างการ 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
2. การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. ให้ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จัดทาคู่มือ และ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกงาน และควบคุม กากับดูแล ให้ 
ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือและขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด 
2. เผยแพร่ช้ีแจงขั้นตอนการ ปฏิบัติงานทุกงานร่วมกัน โดย 
แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบอย่างท่ัวถึงโดยเฉพาะเรื่องการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ 
3. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ และบุคลากร ในการ 
ปฏิบัติงานตามคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีกำหนดอย่าง
สม่ำเสมอ 
4. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องแก่ข้าราชการและบุคลากร ในโรงเรียนถนอมราษฎร์
บำรุง 
5. PLC ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย เพื่อให้ทราบถึง 
กระบวนงานท่ีปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทราบ 
ปัญหาในการดำเนินงานและจัดทากระบวนการในการ 
ปรับปรุงวิธีการทางานให้เหมาะสม 
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ปัจจัยที่ 
เกิดความเสียง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ดำเนินการ 
ดำเนินการแล้ว 

และดำเนินการต่อเนือ่ง 
อยู่ระหว่างการ 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
3. วิเคราะห์งาน
ไม่เป็นไปตาม
ภารกิจงานทำให้
งานล่าช้าไม่
เป็นไปตาม
กำหนด 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจงานตามโครงสร้างของโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุงและงานของแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงภารกิจงานท่ี
เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 
2. PLC ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึง 
กระบวนงานท่ีปฏิบัติเป็นประจำและการส่งเสริม 
การปฏิบัติงานตามข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงให้มีการจัดคู่ (Buddy) 
ในการทางานควบคู่กัน ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ยังคงระบาดอยู่เช่นปัจจุบัน 
3. ให้ข้าราชการและบุคลากร โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงจัดทำ
คู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงการปรับปรุงการทางาน
ใหทั้นสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลัง 
เปล่ียนแปลง 
4. ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กล่ันกรอง ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ล่าช้าโดยการ
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ปัจจัยที่ 
เกิดความเสียง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ดำเนินการ 
ดำเนินการแล้ว 

และดำเนินการต่อเนือ่ง 
อยู่ระหว่างการ 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
วางมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมไปถึงการกำหนด
ระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จกรณีมีงานท่ีไม่ทราบภารกิจงานท่ี 
ชัดเจนว่าเป็นภารกิจของงานกลุ่มใดให้ดำเนินการวิเคราะห์ 
หนังสือส่ังการโดย อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 เสนอผ่านตามลำดับ 
5. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ และบุคลากรในการ 
ปฏิบัติงานตาม คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี 
กาหนดอย่างสม่ำเสมอ 
6. ให้ข้าราชการ และบุคลากรศึกษา ระเบียบ กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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