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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์ร ัปช่ันประเภทหนึ ่ง เพราะเป็นการแสวงหา  
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย 
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมใน 
สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน  ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกำหนด
ไว ้และการปฏ ิบ ั ติตามแผนกลย ุทธ ์ ไม ่ เหมาะสมรวมถ ึ งความไม ่สอดคล ้องก ันระหว่ างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
 2. ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี ่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นนี ้เป็นความเสี ่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/



กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
 3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเง ิน เช ่น การบริหารการเง ินท ี ่ ไม่ถ ูกต ้องไม ่เหมาะสมทำให ้ขาดประสิทธิภาพและไม ่ท ันต่อ 
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การ
วางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเง ินดังกล่าว 

 4. ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี ่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ 
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา    
การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและ 
การเปล่ียนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
บ่อยครั้งการควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน  
เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที ่บุคคลไม่ว ่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งหน้าท่ีท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว  ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่
รวมถึงผลประโยชน์อื ่น ๆ ที่ไม่ใช้ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ  การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบริษัท จำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ
หน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบ  ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที ่ยงธรรม  เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนนี้เป็นหลัก  
ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ  การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความ 
เส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให้ 
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี ่ยวเนื่องเชื ่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ  ยิ ่งมี 



สถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ 
ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้   นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียน  วิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น
และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำให ้
 1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำใหป้ระชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  จริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาส
การทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ ื ่อส ืบทอดว ัฒนธรรมสุจร ิตและแสดงเจตจ ำนงส ุจร ิตในการบริหารราชการให ้ เกิ ด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ ื ่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏ ิบ ั ติราชการของเจ ้ าหน ้า ท่ีร ัฐไม ่ ให ้ เก ิดการ 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ใหย้ึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 4. เพื ่อสร้างความเชื่อมั ่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน แก่ผู ้ร ับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสีย และประชาชน 

 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด ำเนินการวิเคราะห์ และ
จัดลำดับความเสี ่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที ่จะใช้ในการประเมินความเสี ่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ท่ีไม่สามารถ 
ระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
 ระดับของความเสี ่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี ่ยง  
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ลำดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

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 

 
 ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส ี ่ยง (Risk Profile) ที ่ได้จาก  
การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ  
ท่ีเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง  ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก 
(Extreme)  

15 - 25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมิน 
ซ้ำหรือถา่ยโอนความเส่ียง 

สีแดง 

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

มาตรการควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low)  1 - 3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง 
ๆ 

(Likelihood x Impact) 
 

 
 
 
 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 
 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ท่ีเกี่ยวข้องความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ-จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
 - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
 - การจัดหาพัสดุ  
 - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
 - การเบิกค่าตอบแทน  
 - ฯลฯ  
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
 - สูญเสียงบประมาณ  
 - เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี  
 - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน  
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) รังเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ เช่น  
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร  
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร  
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร  



  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี  
 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรบัทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง  
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 


