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ส่วนที ่1 
บทนำ  

1. หลกัการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององคก์ร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย 
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมใน 
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเปน็ 
จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทจุรติ หรือถกูลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น 
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่ 
รนุแรงขึน้ และยงัสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกดว้ย  

โรงเรียนอุทัย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ ป็ น ก รอบ ก า ร
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกบัผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ 
บริหารปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ 
ปฏิบติังานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยงแบง่ออกเปน็ 4 ด้านดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ 

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่
ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อม
อันส่งผลกระทบต่อวัตถปุระสงคห์รอืเป้าหมายขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ 
สถานการณห์รอืเป็นความเสี่ยงที่เกีย่วของกับการเงินขององค์กา เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ 
และไมส่อดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเปน็ต้น เนื่องจากขาดการจัดหาขอ้มลูการวิเคราะห์การวางแผนการ 
ควบคมุและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกีย่วของ 
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความ 
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการ 
รา่งสัญญาทีไ่มค่รอบคลุมการดำเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกดิจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ  
1) ปัจจยัภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซือ่สัตย์ จรยิธรรมคุณภาพของบุคลากรและ 

การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
บ่อยครั้งการควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยีหรอืสภาพการแข่งขนัสภาวะแวดล้อมทัง้ทางเศรษฐกจิและการเมือง เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซ่ึงมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ 
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูแ่ละส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงการกระทำนั้นอาจจะเกดิขึ้นอยา่งรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม้เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเท่านั้น แต่ 
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไมใ่ช่ในรูปตวัเงิน หรือทรัพยสินกไ็ด ้อาท ิการแตง่ตัง้พรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ง 
ในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ 
ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ 
ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ 
ประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำทีผ่ิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงทีเ่ป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการวนการวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดูมลเหตุของ 
โอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ 
ทุจริตกล่าวคือยังมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม มากเท่าใด กย็ังมโีอกาสก่อให้เกดิหรือนำไปสู่การทจุริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนรัตนโกสินทร 
สมโภชบางเขน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนอุทัยทราบถึงความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกดิขึน้และปจัจยัเสี่ยงทีอ่าจเป็นเหตุทำให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รบัผิดชอบไม่เพยงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี 
จริยธรรม  

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล  
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พร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกนั ยับยัง้การทจุรติ ปิดโอกาสการทุจรติ และ
เพ่ือกำ หนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัย
ของเจ้าหน้าทีร่ฐัที่เป็นปญัหาสำคัญและพบบ่อยอีกดว้ย  

2.  วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้ เกิด
ความคดิแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ 

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอยา่งทีดี่ยืนหยัดทำในสิ่งทีถู่กตอ้งเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  

4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียและประชาชน  
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ 
และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถ 
ระบเุป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินทีช่ัดเจนได ้
 เกณฑ์ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บคุลากร)  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตล่ะสาเหตุ(โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดบั ดังนี้  
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
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 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดบัความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกดิขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงทีส่ามารถยอมรับได้(Risk Appetite Boundary) โดยที่  

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ตา่งๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact)  

 
ซ่ึงจัดแบง่เปน็ 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบง่พ้ืนทีเ่ป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑใ์นการ 
จดัแบง่ดงัน ี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก(Extreme) 15 - 25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High) 9 - 14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4 - 8 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยงแต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low)  1 - 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
       5 

       4 

       3 

       2 

       1 

       1         2       3       4       5 

      
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนอุทัย 

โรงเรียนอุทัย มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ดังนี้  

1) การพิจารณากระบวนงานที่มิโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
-  กระบวนงานที่เกีย่วข้องกับการใช้เงนิและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก

พ้อง  
-  กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 

คือ มกีารเอ้ือประโยชน์หรอืให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกดีกนัการสร้างอุปสรรค  
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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-  กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทาง
ลบต่อผู้อ่ืนทีเ่กีย่วขอ้งความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การรบั  
– จา่ยเงนิ  
- การบนัทกึบญัชีรบั – จา่ย/ การจัดทำบัญชีทางการเงิน  
- การจดัซ้ือจัดจ้างและการจา้งบริการ  
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครภุัณฑ์การกำหนดคณุสมบัติผู้ทีจ่ะเขา้ประมูลหรือขายสินค้า  
- การตรวจรับวัสดุครภุัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรทีไ่มเ่ป็นไปตามขัน้ตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
- การจดัหาพสัดุ  
- การจดัทำโครงการฝึกอบรมศกึษาดงูานประชุมและสัมมนา  
- การเบกิค่าตอบแทน  
- การใช้รถราชการ  
- ฯลฯ  

3) ความเสียหายทีจ่ะเกิดขึน้หากไม่มีการปอ้งกนัที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าทีท่ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วย

หนา้ที ่ 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน  

4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนอุทัยรงัเกียจการ ทจุรติทุกรปูแบบ เช่น  

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนอุทัย 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรคใ์ห้แก่บุคลากร  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคณุธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร  
- การส่งเสริมใหผู้้บังคบับัญชาเป็นตัวอย่างทีดี่  

    (2) การปอ้งกันเหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรบัทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันใด  
- การตรวจสอบติดตามประเมนิผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรง  
  เรียนอุทัยอย่างสมำ่เสมอและตอ่เนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกีย่วกบัการทจุรติและประพฤตมิิชอบ  

 


